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ईशानां जगतोऽस्य वेकटपते विष्णः परां प्रेयसी 

तद्रक्षस्थल नित्यवासरसिकां ततक्षातिसंवधिनीम् | 

पद्यालंकृत पाणिपट्टुवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं 

वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलां भगवतीं वदे जगन्मातरम् ॥ 
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अहं दुरतस्ते पदाभोजयुम- 
प्रणामेच्छयाऽऽगत्य सेवां करोमि | 

सकृत् सेवया नित्यसेवाफल त्वं 
परयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेकटेश ॥ 
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“ मदमणिनगण्डमण्डरमिख्दकिकुरुकरकलेन वाचालः । आशीर्वचांसि नमतां दधान हव गणपतिर्जयति ॥ »' 

^ क्षोणीकरपतरुः समीकघुभरश्चापोककरम्रामणी योगीन्द्रो नवचन्द्रनिर्मरणुणस्पू्ैकरनैपुणः । 
्ीचीुक्यनरेन््रेनृतिरुकः श्रीसोमराजस्छय॒॑विद्वन्मण्डरमण्डलाय तनुते सङ्गीतरलावरीम् ॥ » 



॥ 

प्रताप्ऽ 6 300६ 16 088 2 (7वव) कच पातन {116 108 4 क्क व012. € 898 :-- 
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सकलुखनिदानं श्रीजगदेवस् नुअतिपरिणतकीपिर्ग्िसृचेस्तवीति ॥ "' 
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{116 06्† एः ५081 व€0्ाप8 छपा 71066 18 बङरकाा2, 118 1718867 ० {116 सला 
10068 पावेल लकपक8॥1, . 76 [तण ० ए शन्ाहध्, 06 [तप 18 8180 €व्वा+6व ऋध 8 कततप्लाता 
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61206218 0. 

(414८८712 1-८10४ 18 > वल] मकल $ (दाप्यं §गा18112 1118. 
1061710118 {216 1011018 :-- 

61110112 [725 116 

(2100070, , वायव 17704, = (हकत 200, = 3क-0740 104, दा 1710, 47:40 
(704, 14@770व ८71@, हदषव व, ककल 1100, 47701. 7100, 57700 110८, ९ दई!/000 71 
०१८१10५८ “211५, 00141 क12(70 12120, 27070 710, 70071 770, 1715011 17104, 64705002 
2104, 11041 (110८, 21102067; 0712, @त111600व 210, ८८ 10ता- ८1100, = -ठ747140 वद, 
(11760, 01/40 वा-/८व, (८८161004, 0८, 05011 100, 20710 (2क, 9४7 क7४10कु वव, 
(2/0 ९२९८१, 42/८0/0161, 1 0167-ह+वे्ववा-व, 2पत 4716747 1770. 

110 171 (-4व71(व्, 50740/.07860, (44178, 6141; 276 तशा ४ काप. € 40068 प2101"5 
0716 [70764 शाल शट 14716005 तत् {कका (तपत ग 7445, {6111-0 01101८15 
11714764 824 ल्व (रक, +€] *९ (९८/८४, 7.९ 5८८८5, {11166 ०८121१८8, 1117-0 
९4411010 (11(21/6, 11662 &द(द्क्व (दु, 1075-6 /त2/त (43, {फला {४ 4 1(14/1व 745 14 ६णला ध 
0५0 4 0/5 171 (क्र [कक-00166 कात् 1 शथात् हु 08पा© छण्ण्शवय 62/15. (11658 76 ह1ज्छा 7 
(८ ४८८01 74/6477ब 1 17 (लप्द्प [भाषटिप्ड्९, 1०४६ ० पाना 876 प्ा11710 फ] 61861676. ("16 -ा{€' 
प118116त 16 "छा ०0४ 1270 ^. 1). 

01९8 

(741110८८ .-- 18 2 वु) (द्र ् ०9. 17 (18197686 ध हि्र. 
पध10 घ+ 60577053 †11 {116 ऋता 11 "५111611 88९6178] 16 त९र्छलपला {8 
216 {0010. 116 फण ्प्रऽ{ 18.१6 एष्ला शाल) 8.7011४ 1200 ^. 7). 

{11676 कः6 वृप्ज॑कप्रणाऽ {ठप 
01 307107८0 ॐअ1त .47-174त5(1-0 
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06६061102.11{ 2{ (1118112. 1028. 6 28 00711 07 21170206 १2 7 तपः221, € ०६.७३ 08116त 
1116 (18 ० ^ िपाादरथुोप्ा2 [राक विद्रव आ @िपपृहाा, प6 सड ९2116 जोतठककठदपरापपप8 
प्ट &8$8 :- | 

« स स्यैविद्याश्नमवेदिनीनां गोपायिता घूजरचक्रवर्ती । व्यधत्त सङ्गीतघुधाकरास्य प्रबन्धमारोडितपूर्वदय(लः ॥ ” 

(0 0(011}3 [6 {0110 ५8 {31127818 06 2045 1111८} {70 50177 7121424. 171 &47-८21८45 16 {0110 प8 
१2161171 214 | 11{1त्}19*8. {1116 0751 ८1826 १6०18 1111 #ू1-1८८, {116 8660071 2) {177 तन्व श्ण 
{८‰/व, 116 {01 तल्छ]$ ा1] क.  ^ 71012 1116 {22145 16 10601008 1121170 21102, ९471250 
(212८, 71/1४ &1)4 4 /-क5८ 212. [11 1-4८605 116 £1968 7४९ 1००१8 21018 7८८142८ €†९. शा 25/27. 

“ब्राह्मी नाम भवेद वृत्ति; ब्रहमलान्ताद्धुताश्रया । त्राह ब्रहमोदधवा त्न रोषा नारायणोद्धवाः | 

(16 &16€8 006 ॥117त16व4 2१ पैना 47421048. = पत6 ला {1078 14{/4002८4व 88 8) €द्श्ा17]6 
112170८. (18 16 € 10 [1166 

“ अमिनवपुरनाथे हरिसङ्गारवियं प्रशमितकविखेद स्पदीनैः काश्चनोनाम् | 
यमनिरागसिनन्दन्यादवीनैत्रचन्द्रौ मुद्रमयति सवेगणुद्ररवत्थां मुकुन्दः ॥ ? 

116 1~ 10 10 [1५५6 [६1104४1) &}> 12180268. 6 598 :-- 

" एेनद्धे स्थानमुपाधितेयु कविषु प्राच्येषु मूमण्डलीमम्मःकम्पननम्भद्म्युधिक्रतावेष्टामिमां रक्षितुम् । 

पड्माफारचिनास्प्द) रमगुणालङ्कारिणी निस्तुषा वक्ते यस्य परं विहाररसिका जाता मिरां देवता || " 

116 8898 01 11111561 : -- 

“ वीणातन्त्रविशारदेन वि विधैरङ्ैरमङ्गोञञ्वलैरन्वीते रसनिरभरं विदधिरे येन प्रवन्धाइशतम् | 
५टापस्वरमानघूनरवधृकण्टानुकण्ड्रमनमछंमु्वमनीषगीतिहदयः कण्ठो परागोद्तः ॥ "' 

902८426 054120{/05त7-4 9 [5 १26४2 :-- 

(116 21001 18 2 चका) "र}16 1४6 111 1300 4. 1. 21 1116 पठा 2 6477८05 417142/08त1-0 
18 11) {€ (वला. 1 १88 [पोगा516त 10 (18050९6016; 1116 ए 0216 त & 8 नुाशलः 
0 1}26 86001 27© {101 †{000त. {116 0181  नाभ्नुप्टा ०९४8 11 01816 2.8 {0171 11) ८ ९त्16 1016. 
116 86011 6115 110 1116 8000108 ° @ 70/20 7612110 {0 +४दद्. 116 16121711 © 0168 
068] 111 /2८2 95 1120186 17 प0ा1116न 11012. 116 एज 0681118 -011}1-- 

° समवसरणसंपतकर्मयो दुमुखन क्षणकलितक्रराकषपेक्षितेनैव रम्भाम् । 
जयति कुजरलयम्यं तन्वतीं मीतवायेरनुगतमनुप्यन्पातु देगोऽनिङ वः ॥ ” 

116 ]06{ ५6८11168 1118 1961186 प्रा08 :-- 

 श्रीकण्टा्वयुग्ार्िखहरीसंवधेनान्धिः कक गीर यज्ञननी रसद्ुणगणो यस्ादिदेवः पिता । 
७, = 9, * भ % यच्चता जिनपादपद्मयुगरध्यनिकताने सद] सङ्गीताकरधीमतो विजयते तस्यैव सेऽये कृतिः ॥ 

{118 शणाः ८०08815 ०1 एल लन्मूौ6ा8 6 106 [1160 छवा प्रेमा 188 01116 ४6 पिम8४ 61801 
210 [0 प्छाऽ68 17) {116 8600109. = वै16 €ह्ला17 ० ४16 - पलप 18 वकल {कपा ४€ला) 1070416 जटा-ऽ०8, 
गु १ ५ | = ¢ 1116 एकार 18 प1ता"6 ॥5रछपा त" 1116 [श्वा716€ 8.06 {116 0751 ©0110 72610 12.{त- 011 92014८26 ८270 
11285 (11010 तको ४८०७४ [का {119 0०1६. 
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(116 778 ९1826 ५6218 ज 7 प्816 ]01009' ५621 १141 1 {16 (८475 €] 38 ॥ 20111 
0102. 116 पस्रश्मा71ह 1116 07578 ०१७] ए] (9९2 ; [पा 8. {€ नात 0 (ल्व ध्{लड 
07 6016 ६116 618६0 वन्ूमप्मः, वमु062 50440, 20047 21 17/0410द ` 1 ठ श्ो1161 
910 ० 14द-पव = पप्ड16 ग € गव (106. = {प € प्ड{ माला 16 वृनी7169 710८ ४8 त 
@010८7 814 1141267८ 1४1८८6८ 811 16 4611165 1140061. 85 १४27-0. {18 19068 उ] 4 भ-813 61-14418 
210 7611685 7010511 0 [६ ०0218. {6 कताााध§ 0पाप्न ४फ0 0777045 {07 -170-८1101005. प्र € ०1808868 
६ठव110 -{/270 1 प5 :-- 

८ ननु तानयज्ञानामेकत्र कथं व्यवहारः । उच्यते । एकसिन्नपि ताने उच्रितेऽन्यस्मिन्पामादियागानामेकृयागस्य 

प्रोपरव्पे्गायकानां ग्रजञतानमिति नामा्थसिद्धिः । 

.^110116' व 4681071 € 0601068 {1५8 :-- 

^“ ननु कथं मृच्छनातानयो्भेदः प्रतिपादितः । उच्यते । आरोहावरोहक्रम एकः । स्वरसधुच्छयो मुच्छना । 
दरटतानम्तु कथम् १ अरोहक्रमेणावतरतीति तयोर्भेदः । अष्टादशजातिभेद।व्रह्वक्तविनि्मतसामवेदपमुद्धवाः । '' 

^ २10 &{ 1116 ©14 0 1116 ५967 16 0661868 :-- 

¢ मीयत इति गीतम् । आसादितम् , पाणिकम् ›, वर्धमानम् , मद्रकम् , उद्ोप्यकम् , रोबिन्दम् , ञवेणकमिति 
गीत सप्तकम् । '» 

{16 0९ह&1118 116 8660704 छप्रन्मूणला' फा (2८7 2710 +16 ध117त शा ध्। 77445. 6 11871168 80116 01 

{16 11000 षध 22045 एप 16 ०0०68 104 पित् उशाना ६0 00716 आल 85 0: 11818106 € 074४८1-द- 
20,41-01.0. 06 1287 ९8006" १6218 1) 7 7743. 6 7९26-8 {0 &011668:8, 211 122{#119 स 0 916 
76811 ए पजा {0007 71 7 द८45.1 1च5८ठ*च 81 1४2 §{९वदाईएठ 26 0000 ०816. प ७ 898 :-- 

^“ नानाराजसमान्तराररसिकस्तुतयश्चतिक्ञानसचचकरेशो रपभावमेदनिपुणः साहित्यविद्यापतिः । 
सङ्गोत।करनामघेयविचुधः श्रीपाश्वदेवो वरं चित्रे सर्वजगसियं व्यरचयत् तालस्य षटप्रत्ययप् | !! 

क्षिपा :-- "88 1116 80" 0 611164074/16772. = {16 ॥पला111018 10681068 {26४88 80112 
119, 12.12.0६2, 1222, 4 0 «३ 2116 1२व४11त1८0-0 (5(27(44774+1द11-2). = प € 1056 18.९6 1१७ 
श्क्णालः घरक 1300 4. 0. प्त 28 {116 पवाद 0 सद्मा. पत€ वप०४68 तजा @2त11/0107८त72211८60- 
5820014 ग 8787708. 6. 2048 7 6 1881 नौोभुक्ठा व0वप्रा -7टे८डद कात हार्ड कश्ण)168 तप 
412010८0, . {८4121 द111त/2 12 ८/0 ८/7 (लिप), =  18010547वटईव, = द्टपकाषवा-वडवाध्ावण्व, 
11-0276व, वदाव 80 6 2100॥0044, = पत 09008 0 112119718-1818 {97115 = प९ 101.21868 
0681068 16 गृतनः भ 168, 6 पा2, ४2811६8, ` दद्वप2ा)2, [0पाह्खव्तपं, 12, 01082, (ए का0818) 
व् काप्द71112, तप्ता 8102, = सदा8108, 2.९६९.१७2, 65106४४, अ ्र09718, = 6278408.1 2716 
4९.१2.811108.. {11686 216 60115104660 88 [17128 07 पा७८ 11618 :-- 

“ ज्ेलसिहनृपतिश्च सद्यो भो जविक्रममहीमुजौ तदा ” | 

५ जगदेकमहीपारः केशिदेवोऽथ सिहणः । गणपत्यवनीकश्चश्च जयसिंह्ाद्यो नृपाः ॥ " 

{6 06 18 9 946४ १९०66 ग शंम. 1480 16 स = 1{ला08 टा6 ष्ठा) 0 [171 10) {11 
५/0. {16 18 2, 7684 फ {&ाः ज) 1८7८, पत श्ापा16268 पप 77-0431044101तच0414८क1-045, 31911112, 86९) 
0 19५6 &7967) 17) 18 @ 27011.07णठााएवडद (वद =नंष्टा्श्लाा (1718 9 @ ८६5. 76 825 11126 .1 0८75 27 
061५680 {07 9ताद्वणव्वव. 6 हार्लड व्कृश् {कि +16 तेल 4९क 4८5 (फला) 10125 (८705 212 
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10810111 धात् ६ {116 € 9 {€ (ताग 116 &1*€5 9, ८187016" 01} 176 वााा1६. 
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11208119 :--- ५६७ 1116 शद् 7! [न 1 पावे 0र्ला' 11 1) 1375 4. 1. = पतल ५१९७ 8 (शप्त 
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2140 401714/-050 871 [5 400 (4द7१कवा7 171 60170721. (षा€ जा 8 17 प्ल {0 भा 

^ 1110108 प्श] {0 एड "565. पत € एष्ट्ाणऽ जणा (ददवव ४तव = प्ला-6 76 लप्र 800 016 

1100760 204 प्71{ (1/5 सावे पला = €पष्लाइ 17110 2-६१-2. = ¶1€ 56८0४ लताशध्लाः १९७15 सा+ 

600947८4 च्छायं] ग (2त4दद/॥४/त‰४व. 1116 प्रलका लोन १6६5 सण 7/48व 1 5 प्ल उतवैवला 
07168 10 ® 4.  0षाः पाक्ातडलन) ७६5 ०01€0 10 1529 811 €01519६8 ° 110 €1078. = ¶ 116 णजा 

1६ ऋष्ट) (छा7वला५€त., €. 4.-- 

निश्शङ्कं टगयश्चतः । गोखेद्रौ राजमार्ताण्डः मृगाङ् द्रस्ुर्मतः | 

25 1118 11716 1680 11166 (८5 धत (5 016 [प्रव०६ धव {ए 70/45 86 हाण्ला. = (ला -<01065 
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गृण्डक्रीटक्षणम् 
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सारीगमपथधनीसासानीषप ममरि साप्त रीग 
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1. तदुश्रो लोकमिन्रः सुमगजनमनोभास्क विष्णुभटराचायोसत्यो माण्डवीरे महमदुगथयजुदीन् सुरघ्राणमेलय । 
0 भन्यैिज्ञापितोऽ्मृदिति सवनपतिनधिरसयंश्षन्नि ॥ 

सुरत्राणः खेर खयमयि समाक्षिप्य समितौ श्रुति प्राघान्यत्वे खरयुगविभेद प्रक्ट म् । 
दश्चप्राणान् तासां..........................० विलोकयर्थि चादद्रशकशततुटं खर्णमतुलम् ॥ 
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1 पं्ामवहिषु । अपपलं व्यधात् राष्टमिमराहिममूपतेः ॥ 

त्यानप्राखिरम्मिषट्भुकुटपत्यग्ररलप्रभा किम्मीरीभकवदङ्धिथुमनखसरज्योतिर्वितानोज्ञ्वम् । 

करीर्विच्छतघुव्णदण्डसदश्फ्जेखतपोचचयं रोकेऽसिन् इबराहिमं क्षितिपतिं को ना श्रयेत् पार्थिवः ॥ 

 घनारोषं गर्जद्रजतुरगसेनाजटधेरे सम नीवा शङ्कं गकराटमसपतार्भिषमयम् । 
तुरुप्कं निर्माय प्रकरितनय तस्य तनये व्यधाद्रौडान्धोढः पुनरपि शकानां जनपदान् ॥ 

आदक्षिणोदधेरा च हिमद्रेस च गाजनात् । आगोडादुञञ्टे राञ्यमिभराहिममू भुजः ॥ 

अस्यैव सार्वभौमस्य प्रतापात् प्रथिवीपतः | मलिकःसकिकः दुत्त मध्यदेशापिपोऽभवन् ॥ 

गङ्गायमुनयोर्मध्ये गङ्गाया विपुले तटे । कडा नगरं तस्य वेण्या योजनपश्चकरे ॥ 

दुरमलिक् भस्य पूत्रो अ-थमचीकरत् । मवपामुप्काराय यशसे श्ाश्रताय. च ॥ " 

{16 ऽपाक 2 {०018 &2.111€1त > 12165 11078 111 7४ त 1/च 27 64007 914 171 ण॥6€्व (11 
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ॐ00४, ण]086 क्मााल 276 701 [कपत 70 प्ा6 करभोड०6 एनाः त्गा18 ०८ ४116 008८008 118८ प118116( 
४8 106 १६16 0 60700086) 97त् {€ (्णाशलि6८९ धी वल भ18 अप्रा {716 उपाया 27त 1118 80र्शलष्टा 
"1686 61218 1611 ए0लारध् तो 1167८ 1911168 &10168 86 एध 171 17710कर्ध॑श्७९ 790"6 {114 
(10810 8110 10{€6€२† 27001560 11 {116 (1108 2 06 870५875 00प्रोणष = 0611 070 {176 2080601 
686८ #४ 9 1181 9 116 ९110166 शण 19 02016 © दगणशिषशा6०९ ; धप्ह हप का गगा 
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५ सपाद मरते निमितं शा्मादिमम् । आदाय व्षिणदिशाषयुलुतसाहिर््तः .॥ 

1. ८918 8६ $ 9८ ८६८४, 710४४ 6 51181] 29117941 ल्म + 111४ 0बत. 
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{प 

नानदेशागतान् मन्थान् तदर्थानपरानपि । सङ्गाततागरं रागर्णवे सङ्गीतदीपिकाम् | 

सङ्गीतचूडामणिं च वादिमत्तगजाङ्कुशम् । सङ्गीतरलाकराए्यं तश्रा सङ्गीतदपणम् ॥ 
ताखरणीवं च सङ्गीतकल्पवृक्ष सविस्तरम् । सङ्गीतरलावरछीं च नृप्यरलवठीमपि ॥ 

सङ्गीतमुदरं सद्गीतोपनिपत्सारमुत्तमम् । सङ्गी तसारकनिकां श्रीसङ्गोतविनोदममम् ॥ 

आनन्दसञ्नीवनास्यं तथा मुक्तावीमपि । मनोहरं मारतीय्याख्यान बाटबोधनम् ॥ 

ूर्णानपूर्णानन्यांश्च संङ्गोतज्ञेः कृतादरान् । सङ्गाततच््सच्ि्ये पपाह््य मह एाधः ॥ 

पौट््यान् दक्षिणायां श्च पश्वादयानु तरोद्धवान् । पदवावय्रधाणज्ञान् सङ्गाताधविश्ञारदान् ॥ 

आनाप्य पण्डितानुचेग्रामहेमाम्बरादिमिः । सकरस्ाऽह च सङ्गीतग्नन्धाः सम्पादिता मय। ॥ 

तेतेऽल्यवुदधिभिकथा गूढाश्चाव्यन्तविस्तृताः । मनीषामिरमिम्रायांस्तेषां ज्ञावा तिरोहितान् ॥ 

सारमुद्धत्य संत्यज्य विरुद्धानि यथोचितम् । मगेदेकीभसिद्धानि रकषयान्यनुपमृञ्य च ॥ 

रःथेनास्पेन सर्वेषामेतेषामथेसङ्कटम् । कुरध्यमेकमव्येन् निश्ितार्था विपश्चितः । 

एवमाज्ञापितैः प्रानैः य॒टुताषहि स्तमम् । अचीकरदमुं नान्ना श्रीपङ्गीतकशिरोमणिम् ॥ 

` इभराहिमसाम्राजि दकराज्यं प्रशाप्तति । वर्प चतुदशते पश्वाशीप्यधिके गते ॥ 

वकमाब्टे खवाणा्िकरिसङ्कये च आककरे । पददान्यपरिव्स्यानि गनि रलाकरादविषु | 

तान्येव कचिदत्रापि शङ्काय क्रमोऽन्यथा | ज | " 

एगणप्ाद्ल] ङ, 17 116 0४86 9 ऋ0§ 011 पाठ 116 श्र्0ाऽ 216 नलप्ालः 1068 ग 111 
2111 00068 211 1118 2.८{ €ा121©५ ३ 10 €<] (८{6ो11116 {ल (1011010. 3 ण्ट [€ 
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18.96 8.06 प8§ 11 1116 1121168 07 {1617 8.111071168. 7 (छपा-86 दण्ट पए 07 = 10161110118 50116 

1. पत8ाणाा2:- 

जेन्रसिहनृपतिश्च सद्यो मोजविकरममहीभूजो तथा । 

जगदेकमहीपालः केशिदेवोऽय सिंदणः । गणप्यवनीशश्च जयसिहदयो नृपाः ॥ 

#.1127218 : ~ 

ू्वीचयिर्विरचितं नाव्याणैवमथापर च । नघ्यलोचनमनन्दवधैनं भरतोद्यप् ॥ 

भावप्रकाशनं चैव तथा शखाररसागरम् (दारकम् ¢) ॥ 
{2880041818 : --~ 

नाश्चदर्पणसङ्गोतवद सक्गातरोखरम् | नस्योचनसक्गोतफल्यतृ्षौ निरूपयन् ॥ 

दशरूपं रल्नकोक्ष भरतोक्तादिकं तथा ! सन्न) तसर्वखमिदं तनोति श्रीजगद्ररः ॥ 

2६०८४६६8 1611005 ~ प का 275एदा-क-5 2111112, 51 | 1 -5 111 111८5, 7धदाव 7202, 2517 व वव, ऽ वह71व८कव द्द, = तव 11141716 

5211115८द, ७10 एव 815$8'5 511६1८45 दद ३० 532217८ दव77 ददवव 

_ 2808214 18 :- 

रलाकरं दषणे च भरत नन्दिकेश्वरम् । कोटं वीरभदरास्यं शिवरल्लाकरं परम् ॥ 

तथा चन्द्रकं चापि विलोक्य व्रिवुधष्मम् () | 
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नन्यावर्तो ऽथ जीमूतो पुभद्रस्तु तृतीयकः । तेषां तु लश्णं स्पएट कथयिष्ये पृथक् पृथक् ॥ 

षट्जर्षभगान्धारास्याणां जन्महेवतः । नन्यवर्तो मवेत् पराड्जो जी तोः ऋषमात्तथा ॥ 

गान्धारा सुमभद्रास्यो विज्ञातव्यास्रयः क्रमात् । 

[7 5८/17/4577, %1116}1 18 171 1}16€ {771 07 2 01210806 €६एष्ल) 1०2 2.10 2.1, 1६ 18 

९11 8.8 : 

तयो प्रामास्तारमन्द्रौ घोरः स त॒ तृतीयक । नन्यावर्तादयो ग्रामा येरुक्तास्तन्मते यथा ॥ 

1118 1116 2170-610411 [ल्लोभ 10 10686 20108 शणो€)) 2186 शशो 11086 शा प्र)06ा216त प 

"9048. 23111 {116 16287116 ९601061] ९0146118 11118 8611001 118 ; 

ग्रामाणामीद्शं रधम प्रायो न बहुतम्मतम् । रागरुषटमण्यसं्परानि चम्मकमिटदरः । 

@7-त1105 01 {11785 5८100] 816 प्रथा] 71016 07 {116 16207 0 ६245 860 171 58610668 ` 
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७0८45042 20 ठद्रदा-०४८ --- प्रणा 18 ताछ) 0 11686 {पण एकानड, ^ 18.1& 
18670601 9 480६188 000 भा 21114 15 उर्भा2)]€ ठ] € 710 प्ाा6 आ (6 प्क्चाड्लाए, 
१9१16) 186 6 त्रोशः ए९्यापणााह 707 शात ; 1# गणड € 3 86८ंगा ० तौ 07/057 0407-7 07 541147८ दादर 

1, मत्रा सुनेर्मरतस्य क्वनं यथा- 

विमाकनाकककवः प्रभुतवेष्वग्य् मनाङ्मुग्धमथ द्योश्च । समुदधमेषु श्रिषु मादमासां सीणां समृदमाह ॥ 
सागरनन्दौ ०४८ 101. 

नृखभूमिमं वेदज्ञो नेपध्यं वर्णिख्र कितिः  काव्यस्यालतय। यत्र पां रैव पररर्यते ॥ 
जगद र 1" मुदरारक्षसव्यास्याः 

देवताद्नान्तं हि कतेव्यं नाटकं बुव. । राजर्धिदक्षनान्तं का ते हि देवैः समा मताः ॥ 

त्रीनि 7" 115 ८०, ©0 471दा-इ0लकेकरव. 

2. रत्य त्तापमाम. बहम) ९ ग पर् (1600 + 0.7) पकड, 
रक्षपयमिति नाटकसूत्र यक्तं भरतेन वु तच्छृतम् । तन्तु पूषैमिह् मैव दयते वर्ते दिमथवा न षा तु यत् | 
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‰, ७०79 {81८४६ ८108€5 118 काद 1९ - 

प्रय्धिक्षितिपाटकाटरजनीटो :स्तम्भवद्धाश्रयश्रीसंरक्षणसौविदः परक्रिस्वन्धच्द्दिोष्दिः | 

यः प्ङृदैते स राज्यमश्चिङं चौङक्यनूडामणेः श्री मद्धीमनृपस्य तेन तदिदं द्वाःस्थेन शाघ कृतम् ॥ 
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1. ददानीं भारते वपँ काले वैवस्वतेऽन्तरे ¡ कलौ यतिषु वर्षेषु भूतबाणाग्रिसागरे ; | 
मितेष्यानन्द सं जञेऽष्दे जगदानन्ददायिनि । श्धत्छुवटथीशछ्छसियशःप्रटेधरोचिषि ॥ 

तौयत्रितयविन्ननरदस्तत्त्वविशारदे । 29. 
मागदेरी षिमागस्य विवेचनप्रचक्षगे । महाराजाधिरजेऽस्मिन् गणपलयवनीश्वरे ॥ 

समुद्रमेखरमेनां वाहुना रक्षति क्षमाम् । या देशी वर्तेते खोक सास्मामिः कथ्यते स्फुटम् ॥ 
1015 ७६081811 88 (€8.166त 28 8 27€81 {६1710४0 01 1611€75, € 5 ९८191 521&7८व 87 {7100201 85 89 8४ 1701 ६0७. 1 74 

२ ४२४६ ° §द४80100871 € 1015 पा 30 115 310 काव प्रक (2 0९ छादि 1) 54/1८ ६० 112४0). 

नेत्रसिहनृपतिश्च श्रयो भोजविकममहीभुजौ तथा ॥ 
ह जगदेकमहीप्छः केशि देवोऽथ सिङ्गणः । गणपलययवनीक्ष्व जय्सिहादयो नृपाः | 

. {84118 5$8 :- 

कल्याणकटके पूव भूतमातृमरोत्सवे । सोमेशः कुतुकी कांचिद् मिषछवेषमुपेयुषीन् ॥ 
नर यन्तीमथ गायन्ती स्वयं प्रक्ष्य. मनोहरम् । प्रीतो भिर्भितवान् चित्रगोण्डली वरिधिमिलययम् ॥ 

यतो भिष्ठौ महार मोण्डिलील्यमिघ्ीयते। 
यो मोपाच्गोडगर्जरमहाराष्नधकणौटकक्षोणीपालप्तभासमागतवुधश्रेणी मिरभ्यर्दितः । 
श्रीरुद्रस्य गुरर्मिरापतिरपि प्रसौति यजातुरीं तस्यादर्निशमाश्रये पदथुगं वियावतं प्रीतये ॥ 
कणोरद्रमिडेरेप कमो तैव विवक्षितः । अन्ध्रा गोपाचलीयास्तु प्रोक्तरीलयया कमं विदुः ॥ ७०८०५1५ 15 0००, 

(४) ध्वाढनृत्तं वुयकत्वन नेष्यते कमगूम्भितम् । कर्णाटद्रमिडन्ध्राणां नरानां कमक्र्मणाम् ॥ 
। नन्दौश्वरमतात्तनु ्वाढवृत्तमुदाहतम् । 

4. {४} - 
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॥. [पि पाल (माला ३ फ जा [16 छश वदद्दाा, 46 पद्वष 348 07 111€ ४५44 - 

भांयन्तयोरनियभां विषमश्च प्रकीर्तितः । माव्रधिक्यं च तस्यव केचिन्कापि प्रचक्षते ॥ 
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श्रीसरस्वत्यै नमः 

भरतकोशः 
529 ल ता 

परवेशक्षेपनिप्कामप्रसादान्तरितं जगत् । 
हृतं नाय्यायितं येन तं नमामि महानम् ॥ 

यस्मा छस्याङ्सङ्गत्या ताण्डवौद्धत्यमेश्वरम् । 
सुकुमारपये क्षिप्तं देवीं तां श्रेयसे स्तुमः ॥ 

्रिखानरोभिमघुरघ्वरगावरीन- 
तन्तीविलससुमगामृतदिव्यसिन्धौ । 

यस्याः परं परमर्ह॑सगणा विविक्तं 

क्रीडन्ति सा वितरतान्मम सूक्तिमिक्षाम् ॥ 
भरतकोहरनारददत्तिख गुटविशाखिलकाश्यप्यीटनाः । 
पवनस नुमतङ्गफणीश्वरा महितगीतपिदोऽपि जयन्ति ते ॥ 

आसीदङ्करकुप्पास्यः प्रवरः सोमपीथिनाम् । 
तदत्रो रामशाखीति विश्रुतः रसितव्रतः ॥ 
अष्टाददचसु भाषा विचयास्वपि कृतश्रमः । 
व्याख्याता नाखराश्चस् रसिको जनरञ्जन: ॥ 
तदुत्ो रामह्ृष्णास्यः पूर्वाचथविनिर्मितान् । 
नष्टमायान्महागरन्थान्समन्वेष्टं समुयतः ॥ 
भद्राभिनवगुपतायप्ोक्तामिनवभारतीम् । 
ग्यास्यां भरतसूलाणां महार्थेगुणगीराम् ॥ 
संपाद्य तां परिज्ञातुं निःरोषे नाखयवाडमयम् । 
द्रष्टव्यमिति निश्िघ्य सोऽध्यगीष्ट चिराय तत् ॥ 

भरतः कोहलो नन्दी नारदः दखकन्यका । 
वम्ुरुः कार्यपश्यैव दत्तिरो वायुनन्दनः ॥ 
मतङ्गः पाण्डुपुत्रश्च नान्यः सोमेश्वरस्तथा । 
जगदेकः सोमराजो हरिपाख्श्य सिज्गणः ॥ 

शाङ्गदेवो ज्यायनश्च हम्मीरो भीमनन्दनः । 
अशोको विप्रदासश्च मदनो देवणस्तथा ॥ 

देवेन्द्रः पर्वदेवश्च सुधाकठ्दानामभाक् । 
वेमप्रथ्वीश्वरः युस्तासाहेः पण्डितमण्डरी ॥ 

मण्डनः कुम्भकणश्च माधवश्चाप्युमापतिः । 
गोपेन्द्रतिप्पभूपारो जगद्धरद्यभङ्करौ ॥ 

रक्ष्मीनारायणः सोमनार्योऽच्युतमदहीपतिः । 
रामामात्यो विट्ठस्श्च कृष्णदासः कलाङ्कुरः ॥ 
श्रीकण्टः सोमनाथश्च उतङ्गः पुर्पोततमः । 
नारायणोऽहाचख्श्च रघुनाधक्षमाएतिः | 

दामोदरोऽनपसिहो वेदास्यो वेद्कटाध्वरी | 
गोषिन्दो वाररामश्च तुटजः परमेश्वरः ॥ 

नागमह्ो रङ्गनाथः कुख्दोखरयमिखत् । 
एते महानुमावाश्च सङ्गीताम्भोधिपारगाः ॥ 
गोपीनाथोऽथवा सिंगक्षमापतिश्चैव केशवः । 
किनाथो विटूटर्ध शाङ्गदेवार्थवेदिनौ ॥ 
खण्डाखण्डासकान् रब्धांस्तेषां म्रन्थानिरोक्य च । 
अज्ञातकवकानन्यान्वादिमत्तगनाङ्ककम् ॥ 
वीणारहस्यनामानं कुण्डरीमणिद्^णम् । 
नृत्तरलाकरं नास्यदधणं नाय्यरोचनम् ॥ 
आनध्दरविडकणांरटकेरलानां च वाङ्मयम् । 
दष्टा गान्धरववेदाथं कान्यारङ्काररक्ष्मणि ॥ 
अनुतन््रे च भोजादिनिर्भितानतिवि्तृतान् । 
अन्तर्विगाहित सम्यग्दु :रकानेकजन्मनि ॥ 
संगृह्य सम्यगेतेभ्यः युशब्दान्पारिभाषिकान् । 
निरुक्तांसत ततैव स्वातन्न्यमपहोय च | 
नाम्ना भरतकोश्चोऽयं विद्यान्यसनिनां मुदे । 
रामङ्ष्णेन कविना सार्धवर्षद्रयावधो ॥ 
एकोनसप्ततितमे वयस्यास्च्य रीट्या | 
श्ीवेङ्कटेशदिव्यश्रीपादयोरपितो मुदा ॥ 

अपञ्रशाः प्रमादाश्च संभवेयुः कचिक्कचित् | 
अपास्य. दोषान् गृहन्तु सरसीवान्तरं जखम् ॥ 
यथागुणमयुं धीरा ज्ञातविद्यापरि्रमाः । 
प्रीणातु भगवांश्चासिन्वामूपकुसमाचेने ॥ 

निष्छृप्य कविना प्रोक्तो न्यायवेदान्तवेदिना । 
नृसिंहताताचार्येण श्रीमताऽठेखि सूष्ुयम् ॥ 



६. 

तकोशः र् भ् 



अश्षः 

अंशः गीयमानम् 
बहुशो भीयते येन स्वरेणांशाः स कथ्यते 

तुजः 
अशचः- जातिरक्षणम् 
अयमपि दरलक्षणः । 

यस्मिन्भवति रागश्च यस्मन्चैव प्रवर्तते । 
मन्द्रश्च तारमन्द्रश्च योऽयर्थमुपरम्यते ॥ 
ग्रहापन्यासविन्यासन्याससन्यासगोचरः । 
अयुवृत्तश्च यस्येह सोऽशः स्याहशटक्षणः ॥ 

भरतः 

यस्मिन्विद्यमानिं रागो रक्तिः जातिरूप च भाति रिरसीव 
पुरुषस्वट्प, एवै यमाश्रिय सितः भ्रकषेण वर्तते । भस्मादिति 
स्यब्टोपे पच्चमी । एतदुक्तं भवति । यस्य संवादी वानुवादी वा 
प्राधान्यं प्रतिपाद्यते मन्द्रीवद्रामविषये । तत एव विनाप्य्चल्वम- 
शसंबायनुवादिनोरेव प्राधान्यपर् । ननु जातिविवादिनः तदर्थमेव 
तारविधिमपेक्ष्य वक््यमाणपच्रवरत्वादिना तारमन्द्रसितिः। 
यश्च समस्ताद्यश्ूरापेश्षया बाहुल्येन भाति स्म यश्च स्वयमेव 
स्वसंवाद्यत॒वादिषरूपं वा मरहादिपद्चकरूपं करोति न तु कदाचि- 
द्विवादिनै यश्चान्यानपि स्वसान्खपराङ्गावछादनेनानुरञ्जयन्निव 
वर्तते सोंऽराः । प्रधानभागवत्वाहशटक्षण इति । स्वं एते धमां 
मिलिताः सन्तोंऽदात्वे भ्रयोजकाः। अत एव वादिटक्षणं चांड- 
छक्षणातप्रथगेवोक्तप् । 

| भभिनवगु्ः 

यस्मिन् क्रियमाणे रागाभिव्यक्तिभेवति सोंऽ्चः। अंशो 
वादिरूर एव । स लिषष्टिभेदभिन्नोऽष्टादश्जातिषु । 

| मतङ्गः 

अंशः रागे प्रयुज्यमानः | 
या रक्ती रञ्जके गेये यस्य सर्वे तु गामिनः । 
यतस्य महतां यातो न्यासादीनां म्रयोगतः । 
यस्य सर्वत्र बाहुल्य स्वरादयो नूपोपमः ॥ 

कृष्णदासः 

 अंशगतिः-देशीरस्ाज्गम् | 
शाख्मव्यायामभेदेषु नर्तनेष्वितरेष्वपि । 
रम्यार्नेरान् क्षणं चरन्ते नर्तकी दरीयेत्तदा । 
उचितावसरे कांस्ित्तदरागतिरुच्यते ॥ 

अंसपर्यायनिगेतम्- -चारकः 
` संप्राप्रो खस्िकत्वै प्राक् करावसाद्िनिःसतो । 

कटीपयेन्तमासाद्य भूयोऽपि स्स्िकीछृतौ । 
यत्र तं चालने प्राहुरंसपययनिगैतम् ॥ 

ज्यायनः 

अक्षरसंद्खातम् 

“ बध्वा तु सखस्तिकं पूवै कटाससमये यदा ” इत्यरोको 
विनियोगमस्य कडासावसरे वक्ते । 

अंसवतेनिकम्--अंसविवर्तितम् 
अशोकः 

अंसविवतितभू-- चारकः 

विरसत्कुषैरस्तच्मणिबन्धमप्रकोष्ठको । 
हस्तो पूवे समुद्यम्य नर्तनक्रिययान्वितप् ॥ 
ततस्तौ मस्तकादृध्यं किच्वित्साचीविलोडित । 
परागधोमुखीकृय चारयित्वा ततः परम् ॥ 
लुठितो चेस्पुरो भूमो तस्या सविवर्तितम् । ॥ 

अकृतिमम्--ददोनम् 
स्वभावाल्येकनै यत्र तद्कृतिममुच्यते । 

दारदातनयः 

अङ्केशकेरावङ्कञ्जरतिटकः--सूढभबन्धः 
गीतो भैरवरागेण ताले वर्णयत तथा । 
आभोगान्तः सितैः पाठेः सूरे: पद्याञ्ितस्ततः । 
अ्धेराकेश्चवादिमक्ुञ्चरात्तिरुकाभिधः। 

कुम्भः 

अक्षमा-नास्यार्द्गारः 

परस्य दपांसदहिष्णुता। यथा वेण्यां तृतीये अश्वत्थाम्ना 
पादताडनम् । 

सागरः 

अक्षरसद्घातम्-- रक्षणम् 
यत्रा्पैरषपरः शिषटर्बिचित्रारथोपवर्णनम् । 
तदप्यक्षरसङ्गाते विद्याछ्क्षणसंन्ञितम् ॥। 

भरतः 

अत्राक्षरखब्देन यदच्छया शब्दप्राधान्यम्। तेनाल्पैरे- 
वाक्षरैः श्रष्टैः विचि रसोवितविभावादिभावं प्राप्यमाणोऽर्थं 
उपवण्येते यत्तस्मिन्कविग्यापार अक्षरसङ्घातः। तथा हि- 
मानिनी इतीष्योविप्ररम्भे। तरुणीदयाभिलापिके । वरतनुरिति 
संभोगे । 

अभिनवः 

अक्षरसङ्घतो विविधण्टेषोक्या वा अक्षरविपर्यीसेन वा 
उक्तिप्रत्युक्तिविचिच्यम् । ““ यत्रास्पैरक्षरेः शिः विचित्रमुप- 
वण्यते ” इति भरतपाठान्तरं दद्यते ! यथा-शञाकुन्ते षष्ठेऽङक 
राछुन्तटावण्णं प्श्षस् इत्यत्र शेषाक्षरसङ्घातः। 

गोरी कान्ता तवाप्यस्ति तवाप्यस्ति बृषे रतिः । इयत्र 
सागरः 



अ्षरसमय् 

अर्पाक्षरेरनत्पार्थ विवृतिस्त्वक्चरावटिः। 
सकरः 

अक्षरसमम्--पुप्कखचे अक्षरादिसमताविधानम् 
यदुवृत्त तु भवद्राने गुरुखष्वक्चरान्वितम् । 
तदुवृत्ते तु भवेद्राद्यं तदक्षरसम् भवेत् ॥ 

भरतः 

अक्षरावरखिः-- रक्षणम् 
‡ अक्षुरसङ्कात एवाक्षरावटिः । त्र द्रष्टव्या । 

अग्निकोपः --मेरुरागः (नस्भैरवीमेखजन्यः) 
(आ) सरिगमपनिस. 
(अव) सनिपमगस, 

` सुल्लः 

अभिचित्-तानः 
मध्यमग्रामे सिविर्जितषाडवः। 
गसनिधपम, 

कुम्भः 

अग्िष्टोमः- तानः 

निधपमगरि (खषड्जखोपः षाडवः) 

अग्रिष्टोभिकः- तानः 
मध्यमव्रामे नारदीयतानः 
मपधनिसग. 

कुम्भः 

नान्यः 

अग्रम पदः 

चरणे दतं गच्छन् सोऽअरगः पिच्छिशक्षितो । 

अग्रतटसश्चरः- पादः 

९. उर्धिप्तपा्ष्णिः प्रसताङ्कु्ठको न्यश्चिताङ्कलः । 
यः पादोऽसावम्रतरखसश्चरः प्रेरणे भवेत् 

पीडने कटने स्थाने रमणे रेचके मदे । 
` भूखापसारणे भूमिताडनेऽपि मतः सताम् ॥ 

। + अद्नाम्यः--नादः (प्रबन्धे) 
~: ` यः संारिषु वर्गेषु सितः कणैरसायनम् । 

` -स नादोऽग्राम्य इत्युक्ते वन्धैरमाम्यकर्ममिः। 
नादाक्षरगतावृत्तिरम्राम्य इति केचन ॥ 

अङ्कः 

अङ्ः---खूपकङ्गम् 

अङ्क इति रूटिशब्दो भावश्च रसैश्च सेदयलयर्थान् । 
नानाचिधानयुक्तो यस्मात्तस्माद्ववेद ङः ॥ 
यलार्थस्य समाप्रियेत्र च बीजस्य भवति संहारः । 
किञ्िदवलम्रविन्दुः सोऽङ्क इति सदावगन्तन्यः ॥ 
ये नायका निगदितास्तेषां प्रयक्षचरितसंभोगः। 
नानावस्थोपेतः कायेस्त्वङोऽचिक्ृष्स्तु ॥ 
नायकदेवीगुरुजनपुरोहितामायसा्थंवाहानाम् । 
नैकरसान्तरविहितो ह्यङ्क इति स बेदितव्यस्तु ॥ 

रोधप्रसादशोकाः शापोत्सगोऽथ विद्रगोद्राही । 
अद्धतसंभवदशेनमङ्के प्रयक्षजानि स्युः ॥ 
एकदिवसमप्रवृत्तं कायेस्त्वङ्कोऽथंबीजमधिकरय । 
एकाङ्केन कदाचिद्रहूनि कायाणि योजये द्धीमान् ॥ 
रङ्ग तु ये प्रविष्टाः सर्वेषां भवति तत्र निष्करामः। 
बीजार्थयुक्तियक्तं त्वा काय यथार्थरसम् ॥ 
ज्ञात्वा दिवसावस्थां क्षणयाममुू्तटशक्षणोपेताम् । 
विभजेत्सर्वमरोष परथक्प्रथक्तायेमङ्केषु ॥ 
अङ्कच्छेद कृत्वा मास्ते वषसन्चितं वापि । 
तत्स कर्तव्य वषादृध्व न तु कदाचित् ॥ 
यः कश्चित्कायेवशाद्रच्छति पुरुषः प्रकरष्टसध्वानम् । 
वत्राप्यङ्कैदः कर्तव्यः पूर्ववततदुकञैः ॥। 
युद्धे राञ्यभरो मरणं नगरोपरोधने चेव । 
प्रयक्षानि तु नाद प्रवेशकः संविघेयानि ॥ 
न वधः कर्तव्यः स्याद्योऽभ्युदयी नायकः ख्यातः । 
अपसरणमेव काय ग्रहणं वा सन्धिरेव वा योज्यः ॥ 

। भरतः 

अङ्क इत्ययं रक्षणे शूढः उब्दः। अन्यतो व्यवच्छेद्कं 
लक्षणम् । अभिनेये रसभावैरुपरक्षितानप्यर्थान् रोहयति । 
हृदयसंबादसाधारणताकरणेन प्रयक्षीभावनया रसाकारोदय- 
प्ररोहो भवति । प्रारम्भायवस्थारश्चणो यजत्र समाप्यते सोऽङ्कः । 
मुखादिषु यथाक्रम बीजस्य दञ्ञाविरेषाः संहारदाब्दवाच्याः 
अनेकरसाङ्कितत्वादङ्क इति नाम । न केवट चरितसंभोगावेव 
प्रयक्षौ । किन्तु अन्यदपि क्रोधादि रञ्जनातिरायोऽस्ि । चु 
शख्रसंपातस्य बाहृल्यम्। राज्यभरशेऽपि पतनमरणादेः । नगसो- 
परोधे बटस्य यन्त्रसुरङ्गादिदानस्य कारणाद॒द्धादि वञ्येम् । 
मरणविषये यत्र प्रयापत्तिरल्यै मरणं तसपरक्रियाविोपकत्वान्न 
प्रयोज्यम् । यत्तु कचितप्रयापत्तिः जीमूतवाहनस्येव क्षणमात्रा 
निष्टितचेष्टात्मकं प्रयोज्यमेव । 

अमिनव 



अङ्कः 

युद्धादिकं नाके भलयक्ष कर्तव्यम् । प्रवेराकेरेव वक्तव्यम् । 
यथा-छुम्भाद्के तिखोत्तमाभानुमतीभ्यां छुम्भकर्णस्य युद्धमवे- 
दितम्। लङकोपरोधने च प्राब्रडद्क । कड्काछकेन वाछिमिरणं च् । 
नठविजये चतुरिकामाख्वीभ्यां नटस्य राज्यभरशः प्रवेशकैः 
सूचितः। नाटके शत्रोरपि वधोऽम्युदयिनो न कत॑व्यः। 
परायन सन्धिः म्रहणं वा कायेप् । रावणदुर्योधनकंसादीनां वध 

एव न साश्चात्कर्वव्यः। प्रकरणे तु कवेः स्वातन्त्यात्सन्ध्यादिः 

सढद्विषयः। बहुकालम्रणेयै काय नाङके विधेयम् । कस्यापि 
नहितुकोऽद्क मेसो जायत । 

सागरनन्दी 

अङ्कः-- रूपकम् 
प्रस्यातवस्तुषिषयोऽप्रख्यातविषयः कदाचिदेव । 

दिव्यपुरुषैर्धियुक्तः रोषैरन्येभेवेत्पुभिः ॥ 
करणरसमप्रायः, प्रबृद्धयुद्धोद्धतप्रहार्, सीपरिदेवनाबहुखः, 

नानाग्याछुख्चेष्टः आरभटीकैशिकीविदीनः, अङ्कः । 
सागरनन्दी 

अयसुत्सष्टिकाङ्क इति भरतादिभिः कथ्यते । मिवेदितभाषितश्च 

सात्वलयारभटीफैशिकीदीन इति। ““ यदिव्यनायककरतै काव्य 
` सद्यामबन्धवधयुक्तम् । तद्धारते तु वर्च कर्तव्य काव्यबन्धेषु ” 
इति च भरत आह् । 

उत्सुष्टिकाद्के प्रर्यातमि तिवृृत्ते क्व चिद्धयेत् । 

कदाचिदेतदुत्पा्यमपरख्यातं कवेर्धिया ॥ 

कैरिकीवृत्तिदीनः स्यात्सात्वलयारभटीयुतः । 
क्वचिद्धयानकप्रायः कर्तव्योऽभ्युदयोऽन्तिमः ॥ 

अस्याङ्कमेकं भरतो द्वावङ्भाविति कोदरः । 
व्यासाञ्जनेयगुरवः प्राहुरङ्कत्रय यथा ॥ 

विष्कम्भकोऽत्र सङ्कीर्णस्तत्र तत्र प्रवेशकः । 

मुखनिर्वहणे सन्धी इति कोहटभाषितम् ॥। 

इामृगवदियन्ये केऽप्याहुडिमसन्धिभिः। 
न वधाद्यः कचिरप्यर्निबन्धनीयाः प्रयोज्याश्च । 

भवेयुः क्वापि यदेते प्रसयुजीवयनन्तरम् ॥। 

जीमूतवाहनस्यापि नागानन्दे वधो यथा । 

दिव्येन मत्थैस्य वधः कायेस्यावदरयभावतः ॥ 

निबन्धः सूच्य एवाङ्के विच््छियैष प्रवेराकेः । 
इत्याहुभोरते वर्ष इति शङ्कुकभाषितम् ॥ 

| शारदातनयः 

अङ्कचारिणी- प्रबन्धः 

इष्टेनार्थेन तालेन रगेणाभीप्सितेन च । 

रच्यते बिरुदैरेव पटेनाभिमतेन च । 

वण्यैनामसमोपेता सा भवेदङ्कचारिणी ॥ 
सोमेश्वरः 

प 

अङ्ध्वनिः-- प्रबन्धः 
सरै: पदैस्तेन्नतारैयैस्य ताखत्रय भवेत् । 
रागमङ्कः प्रतिभागमङ्क्वनिरसौ मतः ॥ 

अङ्कयुखभ्-- अर्थोपकषेपकः 
विश्िष्टमुखमङ्कस्य खिया वा पुरुषेण वा । 
यदुपक्षिप्यते पूव तद ङ्कमुखमिष्यते ॥ 

कोटः 

यत्रत्बलसन्धानमाप्र प्राणत्वेन तदुपयोगितया वृत्तान्तसुच्यते 
तदुपश्िष्टमङ्मुखम् । . 

भमिनदः 

सूत्रणं सकटाङ्कानां ज्ञेयमङ्कमुख बुधः । 
इति येनैकत्र॒सकलानामङ्कानां सूत्रणं क्रियते तद्ङ्कमुखम् । 

यथा-कामन्दक्यवटोकितयोः प्रथमाङ्कतः सौदामनी वातोप्रस्तावतः 

कपालक्रुण्डखाघोरघण्ट दिकथाभिः सकरमेव कथितमङ्कजातम्। 
सागरः 

अङ्कावतारः-- अर्थोपक्षेपक | 

अङ्कस्याङ्कान्तरे योगर्ववतारः प्रकीर्तितः । ६. 

कोषः ` 

अङ्कावतारस्त्वङ्कान्ते पातोऽङ्स्याविभागतः। 

ूर्वाङ्स्यावसानोक्तकथाविच्छेदपूर्वकम् ।। 

प्रवेशो भाविनोऽङ्कस्य सोऽङ्कावतर इष्यते । 9 

समाप्यमान एकस्मिनितराङ्कस्य सूचनम् ॥ 

समासतो हि नास्ज्ञेरङ्कावतर इष्यते । ल 

यथा--मारविकायां च प्रथमाङ्कावसानकि विदूषकमवेशाकः 
निष्कामान्ते यदुच्यते । ॥ 

पात्रङ्कय द्वितीयेऽङ्के तत्सङ्गीवकमादितः । 

आरभ्य गणदासादे रविच्छेदेन कर्पितः॥ 

अङ्कावतारे विष्कम्भायनन्तरित एव सः । 

समाप्यमनि पूवा यथा गौरीगृहाभिधे ॥ 

भाग्यङ्कनायकावस्थासुचने तद्धिलोक्यते । 

गौरीगरहे-नागानन्दप्रथमाद्के ।  -.% 

अङ्कास्यम्--अर्थोप्षेपकः । ६. 
अङ्कमुखमिति नामान्तरम् । तत द्रष्टव्यम् । “ 

अङ्करः-- करव्यापारः # 

भूतवाकतयार्थविपयमुपजीव्य भरवतितः। 
चित्तवृत्त्यपैकोऽङ्गानां व्यापारोऽद्कर दैरितः ॥ 
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सर्गम् 

अद्गम्-- वाद्यप्रवन्धः 

अङ्गमङ्ीकरतं सान्दररपरिव्यापकाक्षरैः। 
6 

राज्ञः ` 

व्यापकैरक्षरैः सानद्रेरपटिश्च विनिर्मितम् । 
यत्या च शुद्धया युक्तमङ्गमङ्गीङतं बुधेः ॥ ॥ 

~ 

अङ्गम्-- तारप्राणः 
तारुसम्बन्धाक्षर द्रतरघुगारप्ठठतभेदेनाङ्गमित्युच्यते । आज्ञनेः 

यस्तु विरामद्रूतरषगुरुष्छतानी ति पञ्चधा । 

ताङकलाबिासे आञ्जनेयोक्तविरामस्धानेऽनुद्रतै पठित्वा 
तथेवाह पञ्च भेदान्। तद्रन्थकतां नास्येऽप्यतुद्रतदरूतयोशच प्रयोज्य- 
स्वात्तयो रुदेरा इति बक्ति । 

हंसपादं काकपादै षश्वाङ्गं चिदूचिरे। 
चतुर्भिेघुभियुक्तं निःखब्दे चित्रतारके ॥ 
ताखकखबिखासे रघुः पञ्चधा उक्तः चतुरश्चच्यश्नमि- 

श्रखण्डसङ्कीर्णंमेदेन क्रमाब्वतुख्िसप्तपव्चनवर्ष्वक्षरोच्वारणकार- 
नियतः। नृत्तचूडामणिकारस्तु प्ववणोत्मक एव ख्घुः सवोीसु 
जातिषु--इति वक्ति ! अन्येषां कस्पनामलै न तु रक्त्याुसारत 
इति च । 

सच्युतरायः 

अङ्गदम् 
केयुरस्योर््वतः कूपेरोपरि भूषणम् । 

अङ्गपाटः--वायपजन्धः 
सान्द्रे सरसैः पटेयतियैल्न च वाद्यते । 
सोऽङ्गपाटगप्रबन्धस्तु बाद्य्ञेः परिकीर्तितः ॥ 

अङ्कपाटरऋः-- वा्यपनन्धः 

परैरेव यतिः सान्देः प्राञ्जरैरङ्गपाटकः। 
शाज्ञं 

अङ्कप्रत्यङ्ञानि 
असीषा वाद्यभाण्डाना परस्परसमुद्यात्। 
ध्वन्यतुग्रहणे चाङ्गभयङ्गाभिधया विदुः ॥ 
श्रदङ्खे ददैरप्रैव पणवश्च भ्रिपुष्कसम्। 
अङ्गं प्रयङ्गमन्ये तु ज्ञछरीपटदादयः ॥ 

एवमन्येषु वायेषु अन्योन्यानुप्रहादिह । 
अङ्गपलङ्गमुख्यत्वमृहनीयै विचक्षणेः ॥ 

अङहारविधिः 

अङ्कश्रमरी- नाव्यममरी 
वितस्यन्तरितो पादौ कृत्वाङ्ग्रमणं तदा । 
तिष्ठेयदि भवेदङ्गभ्रमरी भरतोदिता ॥ 

| नाध्यदर्थणे 

अङ्कभरमरी-- भ्रमरी 
समपादधितो यत्र यड मध्यविवर्तनात् । 
सत्वरं भ्रमयेद्रात दण्डपक्षकरावपि । 
प्रयोगवडागो कुयौदङ्कभ्रमरिका तु सा॥ 

वेमः 

अङ्रचमा 

वर्णय दङ्गवर्तनं काय साङ्गरचना । तस्य वणः सितः नीरः 
पीतः रक्तः। एते प्रधानवणोः। संयोगजवणौ उपवणाँ इत्युच्यन्ते] 

अङ्रूपकम् वादप्रचन्धः 

यद्लोच्यते दि रुद्राहः धुवाभोगधरुवा स्ततः । 
ऊमेणेव प्रयोउयन्ते तद्धवेदङ्गरूपकम् ॥ 

वेमः 

द्विरुद्रादो धुबाभोगधबाख्यक्रमशस्ततः। 
यलाज्गरूपकं प्राह तत्तेजोन्वयदीपकम् ॥ (॥ 

शाद्घः 

अद्भलता-मेटरागः (हरिवकमोजीमेखजन्यः) 
(आ) सगरिगमपनिधस 

(अव) सनिधमरिस, 

अङ्खसमम्-पुष्करवाये अङ्गपरयङ्खसंज्ञानां वाद्यानां समलापादनम् 
धुवाणां ्रहमोश्षेषु कलान्तरकटासु च । 
यदङ्गं क्रियते वादय तदङ्गसमयुच्यते ॥ 

भरतः 

यत्त॒ चच्चपुटादीनां धुवाङ्ेन ितादिना। 
साम्यं भवेखयोगनज्ञस्तद ज्ञसममुच्यते ॥ 

^ मन्यः 

अङ्कहारः-- देसीखस्या्गम् 
पयोयात्पाश्वयोयेव ताख्दछन्दोऽनुसारिणी । 
नतिगौलस्य कन्दपैधनुर्वही मनोहरा । 
नतंक्या क्रियते नृत्ते सोऽङ्गहार उदाहतः ॥ 

अङ्गहारविधिः 
विनियोगोऽङ्गहाराणां पुवरङ्गाङ्गगो बुधैः 
ज्ञातव्यो सुरजवैश्च वचसारर्यातुभैः ॥ 
वधेमानासारितेषु पाणिकागीतिकादिषु । 
उत्थापनादिषु प्रायः शरेयः परमकाष्िभिः ॥ 



अङ्गानङ्कः 

अङ्कहःरान् गतानां तु करणानामपीरितः। 
विनियोगः फट वापि प्रथक्त्वेन प्रयोगतः ॥ 

अङ्गानङ्कः--ददोटस्याज्गम् 
अङ्क खास्याङ्नमादिष्टमनङ्गं ताण्डव मतम् । 
यत्र चृत्येऽनयोर्योँगस्तदङ्गानङ्गमीरितम् ॥ 

अद्घानि 
रिरोदस्तावुरःप्ि कटिपादाविति कमात् । 
षडद्धान्याहुरपरे मुखमप्यल्ल मन्यते ॥ 

शिते नेद करौ परादौ चस्वायैङ्गानि नर्तने । 
उपाङ्गान्यधरः पाञओरं भ्रुवो वक्षस्तथा कटिः ॥ 
्रस्यङ्गान्युदरं प्रष्ठ नासेति तरित मतम् । 
इति द्वादश्च लक्ष्यन्ते प्राधान्यान्सृत्तकममणि ॥ 
अष्रादशविधान्यङ्गान्युक्तानि मरतादिभिः। ` 
अतैवान्तभवन्तीति न तानि कथितानि षट् ॥ 

अद्धिराः- तानः 
षड्जग्रामे सपहीनोडवः 
रिनिंधमग. 

अङ्गुखादिमानम् 
रिक्षाष्टकमिता युका यवो यूकाष्टको मतः । 
तियैग्यवोदरैः षड्भिः निस्तुषैः स्यादिदाङ्गखम् । 
अनेनाङ्गलमानेन वैङनिमांणमिष्यते ॥ 

अङ्गरिग्र्गः-- पादः 
तिष्ठन् स्वाड्गुटीप्रशरङ्गुरीप्रष्ठगो भवेत् । 
सफुरितायां तदास्थाने बुधेतरत्ये विधीयते ॥ 

अङ्गुरिमुद्रा- -अङ्गखिूषणम् 
पक्षिपद्याद्याकरिणोपेता । 

अद्गुष्ठसंरम्राः- पादाइगुस्यः 
अङ्गाष्ठेन सदाद्गुस्यः संहताश्च परस्परम् । 
संटम्राः कथितास्तासामाकरष स्यान्नियोजितः ॥ 

अग्रे स्तम्बेरमस्येव रञ्जुगभेभरवेरने । 
आयुक्तो नूपुरादीनां दूरस्याकर्षणेऽपि च ॥ 

कुम्भः 

अदोक ६ 

विग्रदासः 

दरिपालः 

कुम्भः 

ज्यायनः 

सोमेश्वरः 

ज्यायः 

अंश्चतिका 

अङ्गोपाङ्गानि 
करयोः करभौ पार्णिगुल्फो चरणयोटैयोः \ 
तलेऽङ्गुल्यश्च विज्ञेयान्युपाङ्गान्यत्र पञ्चधा ॥ 
वक्षो जतु सनौ पाश्वकस्योरप्येवमूहयेत् । 
अङ्खेषु हस्तचरणावुपाद्धेष्वपि द्यः । 
प्रधानमेतेषु यतः सवै नृत्तं प्रतिष्ठितम् ॥ 

पिप्रदासः 

अद्प्रिताडिता--देीचारी 
वैशाखसंक्ञिते स्थाने स्थाने वा समसूचिनि । 
स्थित्वा तु चरणद्रन्द्रे ससुष्ष्टुय परस्परम् । 
तलाभ्यां ताडयेत्तत्र सेषा स्यादङ्घरिताडिता ॥ 

अचितः- धाघनखागनृत्तम् 

जोडे यदि भवेन्तियेक् सम्मुखं निपतेद्भुवि । 
विरलेनाङ्घ्रियुग्मेन कथितः सोऽचितो बुधेः।। 

वेदः 

अजः-- स्वरजातिः 

एकपच्राङ्ञता प्रोक्ता स्वरेणाज उदीयेते । 
मौमापतम् 

अजक्रान्त्ः- तानः 

षड्जग्रामे नारदीयतानः 

मपनिसग. 
नौन्य्ः 

अजसत्वा- खी 
करूरा तनुुजोरस्का निष्ट्धस्थिरटोचना । 
संक्षिप्रपाणिपादा च सृक्ष्मरोमसमाचिता ॥ 
भयरीखा जछोद्ि्रा बहपत्या वनभ्रिया । 
चश्चटा सीघ्रगमना दजसत्वाज्गना स्मता ॥ 

मरतः 

अच्युतरायः 
ताङकलाब्धिकता । कलः कैसतवम्. १५२९-- १५४३. 

अश्चतिका--अवनद्धे जातिः 
करणेबेहुभिशध्ित्रैः सर्वमृदङ्गपरदारसंयुक्ता । 
स्वाभाविकोत्तमगतावश्नतिका सा तु विज्ञेया ॥ 

भरतः 



अश्चितम् 

अितम्--उ्छतिकरणम् 
समपादश्थितो यत करतोत्थानोस्प्ुतिर्दिवि । 
विवृत्तः पूर्ववत्तिषठेत् तदश्चितसुदी रितम् ॥ 

अशित्तम्--करणम् 
` उक्तोऽथ स्वस्तिको हस्तो दक्षिणो यः स एव चेत्। 

व्याव्ूया परिब्रत्या च नासादेदोऽखपद्यवत् ॥ 

अचख्िताङ्घ्य्नुसारी स्यत्तदञ्ितमुदाहतम् । 
एतस्य सम्भुखानात्मविषये भृ्कीतुकात् 
वाक्यार्थे विनियोगोऽस्य मतो निर्वर्णनात्मके । 

ज्यायः 

कुम्भस्तु) 
सख्सवामिकोतुका्योञ्य सम्मुखग्रक्षणे हितत् । 

इति विनेयोग वक्ति । 
सखकृते कोतुके योज्य स्यात्सातिकविचश्चणे । 

सक्ष्मणः 

अन्चितमू--ददौनम् 
पयायेण चरुत्तारं मन्दं मन्दमथाश्चितम् । 

। दारदातनयः 

अशितं स्यान्मन्दमन्दं पयांयचटतारकम् । 

अश्ितम्--वीय्यन्नम् | 
प्रपञ्चस्य नामान्तरम् । नानाथानामुपश्षेपोऽक्ितम् । शिष्टानि 

यब पदानि तद्धा अद्धितम्। यथा - 

विचित्ररूपसंपन्ना सामाकान्तवयोन्विता । 
श्यामा 'रेवतभूमीव धिनोति तिरुकोऽवखा | 

अन्ये अच्ितस्य स्थने प्रपश्चन्नाम बीथ्यङ्के वर्णयन्ति । 
यदसंभृतवचनसंस्तवयुक्तो योः परस्परत एकस्यार्थस्य कृते 
आङापो हासजननग्च स प्रपञ्चः । यथा-करावल्यां किञ्िदेहीति 
विदूषकवचनम् । 

सागरः 

अञितम्-- शिरः 
शिरः स्यादच्िते किंच्ित्पाश्वेतो नतकन्धरम् । 
रुकिचन्तामोहमृष्छीसु तत्का दनुधारणे ॥ 1 

राब्चः 

किञ्चित्रं नतप्रीवे ज्ञेय मस्तकमश्चितम् । 
व्याधो मोहेऽथ मूर्ौयां चिन्तायां चैतदिष्यते । 
अश्चितस्यैव संज्ञान्या स्यासस्कन्धानतरब्विता ॥ 

विघ्रकसः 

(५ अज्ञलि 

व्याधी मोहे च मूर्मीयां चिन्तायां मदनिद्रयोः ॥ 
कुम्भः 

अश्ितः- पादः 

यो भूमिस्ितपाष्णिः सन्नुस्मिप्ताप्रतरस्ततः। 
प्रसतङ्कुछिकः पादः सोऽञ्चितोऽमिहितस्तदा । 
पादाहत तथा नानाभ्रमणादिषु कीर्तितः ॥ 

अशितः-- बाहुः 
उरसः प्राप्य रीष यो वक्षः पुनरुपाभितः। 
स बाहूुरश्चितः खेदे नियोऽ्यो न यपण्डितैः ॥ 

अश्िता--ग्रीवा 
चछ्जला रसता या सावञक्जिताधो निरीक्षणे । 
केडापाजाकषेणे च विनियुक्ता नियोक्तमिः ॥ 

भकः 

अश्चितिका--- अवनद्ध जातिः 
यस्य चित्राः प्रहारास्तु मृदङ्गसतम्भसंभवाः । 
राज्ञां चेषां चत्तमानां गताव।शतिकेति सा ॥ 
अस्यामच्न्ति गच्छन्ति जातावुत्तमभूमिकाः। 
ततो ह्यव्वतिकेत्येतां राजनारायणोऽरवीत् ॥ 

नान्यः 

अञ्जलिः--हस्तः 

वक्ष्यमाणपताकायुस्तद्टितयवन्धनात् । 
हृदयासक्तितस्तञ्ज्ेरञ्जछिः समुदाहृतः ॥ 

उमा 
पताकहस्ततटयोः संशेषादञ्जलिर्म॑तः। 

देवतागुरुविप्राणां नमस्कारेष्वयं क्रमात्| 
काये; हिरोयुखोरस्थो नृभिः सीमियथेष्टतः ॥ 

पताकतलखयोः षादञ्जलिः प्रणतौ कमात् । 
भूदेवरुरुदे वानां वक्षोवेक्तरिरःस्ितः। 
क्रोधे च परिहासे च नास्ययै नियमः पुनः ॥ 

ज्यायनः 

अङ्गुष्ठो करजाखाश्च करभाद्गुठमूलके । 
संद्छिष्य यदि तिष्ठन्ति सप॑शीर्षकरदये ॥ 
तदासावञ्जङिनाम करः प्रोक्तो मनीषिभिः। 

सोमेश्वरः 



अञ्जलिः 

मस्त्रे स्तनमध्ये वा स्थानमस्य विधीयते । 
हरिपालः 

अडूः-- प्रवता 
अष्रताले रतौ द्वियक्षरकारादुभौ स्परतौ । 
पश्चपक्नाक्षरमितो खम् द्रौ तदनन्तरम् । 
चतुरदयाक्षरीकालो ज्ञातस्तनाद्रतारकः । 

वे्टमखी 

अडताली--देरीतारः 
लै द्रौ मवदहवाली || ०८ 

मदनः 

अदः धरुवारङ्कारः 
अटतालेन संयुक्तमठताट प्रचक्षते । 

, अठताले तौ द्विद्रवक्षरकाखा्ुमोौ स्मृतो ॥ 
पच्च पथ्चाश्नरमितौ टर दो तदनन्तरम् । 
चतुर्दशाक्गेकासे जातस्तेनाठताखकः ॥ 
सरिई्गअसरिग्अमामा। 
रि गअ मअरीगमञअपापा॥ 

वेङ्टमखी 

अरताटः 

अटताठः, अद्रताटः, अइताटः, अडताटः, अष्टताखः इति 
बहुभी श्पेटेदयतेऽयं राव्द 

अरताटः-- गीतारङ्कार 
शङ्क: कीर्श्च विजयश्चासो निःशङ्क एव च । 
मकरन्दः परो ज्ञेयः अठताट्श्च षड़धः ॥ 

स. सारः 

अढठणा-मेररागः 
(आ) सरिमपधनिस, 
(अव) सनिधपमगरिस 

हरिकाम्भोजीमेरजन्यः 
मेखलक्षणे 

(आ) सरिमपधानिस. 
(अव) सनिधपमपगारिस. 

श्रीरागमेखजोऽयं रागः। अठाणायां धैवते तु श्रुतियुक्तत्व- 
मिष्यते । 

परमेश्वरः 

अडन्तरम्--खल्खध्वाडनृक्तम् 
अडादस्य पददरन्दरं संयोज्य निपतेद्भुवि । 
अडन्तरमिति प्रोक्तं कोहटेन महात्मना ॥ 

अङ्धितमभैः 

अडारहरुमयी-सरुखगनत्तम् 

अडाटा्या हुरुमयी वामपादेन भूतले । 
यदा तिषठेन्निगदिता गणने तण्डुना तदा ॥ 

वेदः 

ऊ+इताटः- प्रबन्धः 

अइताखाभिधस्ताट उद्राहघ्ुवयोरिह् । 
आभोगे नामनेतुः स्यार इताट इतीरितः ॥! 

हरिपालः 

अड्दिप्डम् - ठेडीनततम् 
दाण्टपादम्य संखग्ने जानुमूधि पदं परपर | 
तियेक् प्रसारणे टम्नाद्रटनद्वितयं भवेत् । 

(^. (4 मत्त (५ र, अइदिण्डमिति प्रोक्तं नाम ध्वाडविशारदैः ॥ 

अडइस्खङितिका-- पादपाटः 
अधेस्खकितिकाया क्णमृह्यम् । 

अड़ाणरागध्यानम् 
अठाणेति नामान्तरपर । 

कुटजसजा विराजन् छुन्तीकरतकेतके स्फुरन्मकरः । 
अङडाणो घनवर्णो रमते रतिसङ्करे नितराम ॥ 

अय मेघकर्णाटयोर्मित्रम । 
सोमनाथः 

अंडितभ्- - मण्डरम् 
उद् घश्वितो दक्षिणेऽङ्धिवेद्धां चारीमतः परप । 
सम।त्सरितमत्तीं मत्तहीं तदन्तरम् ॥ 
अतिक्रान्तामिधां चारीत् छुयाद्रामोडतां तथा । 
अध्य्धिकां च पादोऽन्यः छुयाचाषगतिं ततः ॥ 
समोत्सरितमत्त्टीं मत्तं तदनन्तरम् । 
अतिक्रान्ताभिधां चारीं ऊरूद्वृत्तं तथेव च ॥ 
विदयुद्धान्तां तथा चैव श्रमरीं कुरुते कमात् । 
वामस्तु यकटास्याख्यां दक्षिणश्चरणः पुनः ॥ 
विर्िश्चाषगतिं फूयौल्चारीं वाङतां तथा । 
अध्यर्धिकां च पादोऽन्यः छुयांश्चाषगतिं ततः 
समेत्सरितमत्तहीं मत्तं ्रमसीमपि । 
वामोऽथ स्यन्दितां कुयोदथ पादसतु दक्षिणः ॥ 
तलेनार्फोरयेद् भूमिं यदि तदूज्ञेस्तद्डितम् । 

वेमः 

अड़तिमागेः 
अड़ता धुवा (घुवाभ्यायोक्ता) शृङ्गारविषयका त्रोचितेति 

कृतवा अड़़तिमागेः । 
। सअमिनवगु्तः 



अङडितमा्ः 

धुवाध्याये धरुवा पूवे योक्ता स्यादाडिताभिधा। 
शृङ्कारहास्यरसयेरित्थं मागां विधीयते ॥ 

| नान्यः 

अडितमागैः-- मृदङ्गे मागः 
तव्लोकिकमृदङ्गपहारयुक्तःऽड्तिमामेः। यथा-मटकटथिधधट- 

चेघोघदहमथिव घनधिधि इर्याइता मा।: । . 
गरतः 

अड़ति-- चारी 
सूमावावध्थितस्याङ्घेरेकस्याग्रे च प्रतः । 

सङ्गच्छते ऋमादन्यः पाद्ऽग्रतटसच्छरः । ̀ 

यत्र सैषाङ्िता चाय कीर्तिता सृत्तको विरे: ॥! 

अडिति धवा 
दरक्काररससंमता तद्धतगुणश्ाछिनी । 
सपिक्षभावा द्रया यासा मवेदङ्खिता ध्रुवा ॥ 

अडता तु ध्रुवा कायौ दिन्यपायिवयेःपितान् । 
वेमः 

आयमन्यं चतुथ च पञमे च तथा गुर । 
यस्यां हृश्वानि शेषाणि सा ज्ञेया ताइ्िता बुधैः ॥ 

। भरतः 

अतिक्रान्तम्--करणम् 
यल. चारीमतिक्ान्तां प्रयोगानुगतौ करौ । 
र्यत तदतिक्रान्तमुद्धतस् परिकमे । 
हस्तौ गसुडपक्चास्यौ भट्रतण्ड्रिदह्नवीत् ॥ | 

| | उयायनः 

अतिक्रास्तम्-- नृत्तकरणम् 
स्थाने विषमसुच्याख्यं श्घिरः स्याद वधूतकम् । 
हस्तौ तरमुखौ रोद्ररध्रिश्चायपि सेव हि ॥ 

अ रौद्री चारी रोद्रीगतिः। यथा- | 

अल्युत्कटा च साटोपा रोद श्चकुटिमीषणा । 
अतिक्ऋन्तोऽधजानुभ्यां कृता भीतिकरी मता ॥ ` 

अतिक्रान्तम्-- मण्डलम् 
जनितां शकटास्यं च कछुरुतेऽडचिस्तु दक्षिणः । 
वामोऽखातां दक्षिणस्तु पाश्चक्रान्तामथेतरः ॥ 
सूचीं छु्यौदक्षिणोऽङ्धिः पाश्कान्तस्तथेव च । 
वामः पद्स्तथां सूचीं भ्रमरीं च तथापरः ॥ 

नन्दी 

१ © अतिपातः 

ङरूदत्तामथो वामस्वखतासथ दक्षिणः । 
वामपादश्च कर्तव्यो दिन्नाल्यकरंणाश्रयो ॥ 

ततश्च बाद्यश्रमरीं पादेनाङ्गेन कल्पयेन् । 
वामः कुया द तिऋन्तां दण्ड्पादां तु दक्षिणः। 

यतेतन्मण्ड्टं प्ाक्तमतिकान्तामध बुतरः॥ 

अतिक्न्ता-- 
एकस्य गृरएपयन्तमन्ययद्धलय कु, खतव । 
किच्ठतप्रसाये च.रिक्षप्य चतुस्तारप्रमाणतः ॥! 

पारूभावादथ च पातयेदम्रतौ यदि । 
अतिक्रान्तामिधां चारीमामनन्ति मनीपिणः।। 

अतिकरीणेः-- आविद्धधातुः 
घुयै वातिकीर्णोऽसो । 

| दाङ्खः 

खगौ यत्र चुवारमन्ते चैव टघुस्तथा । 
सोऽतिक्रर्णो मवेद्धातुनेवटष्वात्मकोऽथवा ॥ 

कुम्भः 

अतिचिततमः 
मागेराब्दे द्रष्टव्यम् 

अतिचोधी-- श्रुतिः 
ऋषभस्य द्वितीया श्ुतिः। हनुमन्मते ऋषभो विश्रुतिः । दनु- 

मन्मतेऽश्राद्२व श्रुतयः। 

अतिजगतीच्छन्दो्तनि 
शतमष्ट सहस्राणि इय धिका नवतिः पुनः । ८१९२ 

भरतः 

ताख्त्रणः 

अतिधृ तिच्छन्दोरतानि 
अतिधृत्यां सदखाणि चतुर्विङतिरेव च । 
तथा शतसहस्राणि पञ्छवरत्तरातटयम् । 
अ ष्ाशीतिश्च वृत्तानि वृत्तज्ञैः कथितानि तु ।। ५२५४२८८ 

मरतः 

| अतिनादिनी करं श्रुति क 

मन्द्रधैवतदटितीया श्रतिः । 
मण्डल 

अतिपातः--आविद्धधातुः 
अतिपातो खगाभ्या दिः । 



अतिपातः 

दिेभ्राङ्गो यत धातुस्तमतिपात इतीरितम् । 
चतुर्भिरघुभिः कैश्चिदतिपातः प्रकीयते ॥। 

कुम्भः 

अतिबरम्-- गभ॑सन्ध्यङ्गम् 
बुधैरतिबं प्रोक्तं कपटे नातिवच्ेनम् । 

सगः 

अतिबलम्--वीथ्य्गम् 
स्पधयान्योन्यसामथ्यैठ्यक्तिस्त्वतिवर भवेत् । 

यथा -- मा भूचिन्तेदयादिश्ोेकः । अव नटसूधास्योः 
परस्परस्पश्रेया स्वप्रयोगसामथ्यप्रकारानादतिबलम् । 

सिंग: 

अतिभाषा, आयाता पाठ्यमाषा 
अतिभाषा तु देवानामायमाषा तु मूयुजप् । 
संस्कारपाण्यसंयुक्ता सम्यडन्याय्यग्रतिष्ठिता ॥ 

भरतः 

अतिशक्ररी - छन्दो वृत्तानि 
द्ाविंशत्त॒ सहस्राणि सप्त चैव श॒तानि च । 

अष्टौ पष्टिश्च वृत्तानि द्याश्रयन्यतिरक्रीम् ।। २२७६८ 
भरतः 

अतिश्चयः-- रक्षणम् 
उत्तमार्थाद्धि रिष्ट यः स चाप्यतिरायः स्मृतः । 

भरतः 

उक्तादप्यर्थाद्िशेषो यथा--यावन्त्येव पदानीति "ऋक 
ईष्यात्मा यः प्रमण्युत्तमेऽथस्ततोऽपि विदोष उक्तः। न चेयमतिजञ- 
योक्तिः । संभाव्यमानत्वात् । अन्यत्र प्यते । 

बहून्युणान्कीर्तयित्वा सामान्यजनसंभवान् । 
विदोषः कीत्यैते यब ज्ञेयः सोऽतिशयो बुधः ॥ 

अमिनवः 

बहून् गुणान्कीर्तयित्वा सामान्यजनसंभवान् । 
विषः कीत्यते यस्तु ज्ञेयः सोतिशयो बुधैः ॥ 

| भरतः 

यथ--विटक्षकुरुपतौ धृतरा ्रति एतत्ते हृदयमियादि 
भीष्मवचनमतिरयः। | 

अतिचुष्ष्मा--श्रतिः ` 
तारपद्चमस्य तृतीया श्रुतिः । 

पाशः 

अतिहसितम्ू--दास्यरसमेदः 
हास्यराब्दे द्रष्टव्यम् । 

९१ 

अव्यथिष्टोमः- तानः 
षाडवः षडूजटखोपः 

धपमगरिनि. 
कुम्भः 

अव्यष्टिच्छन्दोवरत्तानि 
एकविरात्सहस्राणि वृत्तानां च द्विसप्ततिः । 

तथा इतसदहस्ं च छन्दस्ययष्टिसक्ञिते ॥. १२३१०५२ 
भरतः 

अथविणी--श्रुतिः 
षद्धजस्य हितीया श्रुतिः हनुमन्मते। हलुमन्मते अष्टादञ्च 

एव श्रुतयः । 

अद्भुतम् -करणम् 
आसथानकुटूनयुतचरणोऽङ्गचिप्रषठतः । 
स युन: शीघ्रमोरब्धः करौ तदनुसारिणो । 
यच तुस्य भवेन्नाम्ना करणं चाद्धूत तु तत् ॥ 

# हरिपालः 

अद्धतः- रसः 

अथाद्भुतो नाम विस्मयस्थायिभावात्मकः । तस्य _दिव्य- 
जनदरीनेष्सितमनोरथावाप्त्युपवनदेवछुखादिगमनसभाविमान - 

मयेन्द्रजारुसंभावनादयो विभावाः । नयनविस्तारानिमेषप्रक्षण- 
रोमाद्धाश्रसुदहर्षसाधुवाददानभ्रवन्धदाहाकारबाहुवदनचेखङ्गः - 
छिभ्रमणादयोऽनुभावाः । स्तम्भाश्रुसवेदगद्रदरोमाच्चावेगसंभ्रम- 
परहर्षचपरुतोन्मादध्रतिजडताप्रख्यादयो भावाः । 

मरत 

मायेन्द्रजाटेति । 
वचन मन्बराक्या यत्सा मायेयभिधीयते । 

इन्द्रजाखो वचनै स्यात्छुटकोषधशक्तितः ॥ 
विग्रदासः 

माया रूपपरिवतेनादिका । इन्द्रजार मन्त्रद्रन्यवस्तु- 
युक्तयादिना असंभवद्रसतुप्रदसनम् । 

सभिनवः 

दिव्यश्चानन्दजश्चेति द्विधा ज्ञेयोऽद्भूतो रसः । 
दिन्यदरीनजो दिव्यो हपाच्ानन्दजो मतः ॥ 

विव्रदासः 

अर्थवैचिच्य इयस्य धातोरदूभुतनिवेहः । 
विचिता यस्य भवति चित्तवरत्तिस्ततोऽद्भुतः॥! . . . 

शारदातनयः. 

अदयुतप्राप्निः--निर्वहणसन्ध्यन्गम् 
उपपन्नतरम्राप्निरद्भुतप्राप्तिरूच्यते । ̀  > 

| सर्वेश्वरः 
५ ् ॥ १ 

४ ५१ ६ ५५ ^ 
पिप न ५ 
ई ५ ५ 

॥ 
# ॥॥ ॥ ॥ 
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अदूमुता 

अदयुता--टष्टिः 

या चाष्ुच्चितपक््मप्रा साश्चरयोरि वृत्तितारका । 
सोम्या विकसितान्ता च सादूभुता दृष्िरद्मुते ॥! 

भरतः 

समाफुश्चितपक्ष्माग्रा मनागदुव्त्ततारका । | 
सोम्या विकसितप्रान्ता सदद्मुता शष्टस्दूमुने ॥ 

सोमेश्वरः 

सौम्या निर्मलरञ्जंशा सुव्यक्तामटतारका । 
इषत्छुद्धितपक्ष्माग्रा देएिरक्तादूमुतायिधा ॥ 

| विग्रदासः 

अद्यकालवीणायां खरखात्नम् 
मेटराष्दे द्रष्व्यपर | 

अधःश्षिप्राः---चरणाङ्कद्यः 

मुहः पाताद धःश्निप्रा बिन्बोके किटिकिष्विते। 
विप्रदासः 

अधममददृष्टि 
सनिमेपानिमेषा च किंश्िहर्डोततारका । 
अघोभागचरीरष्टिरधमे तु मदे स्मृता ॥ 

भरतः 

अधरः (ओष्ठः) 
विवर्तितः कम्पितश्च विसृष्टो विनिगूहितः। 
सन्द्टकसमुद्रश्चोदूवृत्तायतविकासिताः । 
रे चितश्वेति दश्चधा बुधेरो्र उदीरितः ॥ 

कुम्भः 

मुकुटः क्रूणि तोटव्रत्तौ रेवितः कम्पितायतौ । 
सन्द॑राख (सन्दरष्श्च) विकासी च प्रसारितनिगृहितौ । 
इध्यो्ठो दधा प्रोक्तो नामतो खक्ष्म ठश्च्यते ॥ 

सोमेश्वरः 

विवर्तितो विष्ट कम्पितो विनिगूहितः। 
सन्दष्टकस्समूद्राख्योऽधरः षोढेति दर्सितः। 
रेचितोट् वत्तायताश्च विकासीव्यपरे विदुः ॥ 

मशोकः 

अधरमध्यदिसत्तरः-- धातुः 
मन्द्राद्यन्तो भवेत्तारोऽधरमध्यद्धिरु्तरे । | 

दशह्नः 

अधरमध्यदिस्तरः- वीणायां धातुः 
मन्द्रद्मयमध्ये तारस्वरः। 

अधिबलम् 

अधरादिद्विरुत्तरः-- वीणायां धातुः 
पूवे तारः। परं दवे मन्द्रहनने । 

अधरादिदिरुतरः- धातः 
सछृत्तारोऽथ मन्द्रो दविर्धरादिष्टिर्रे । ॥ 

राद. 

अधरादयुत्तरान्तः--वीणायां धातुः 
आदौ तारः। अन्ते मन्द्रः। 

अधराद्यत्तरन्तकः-- धातुः 
यस्त्वादितायो मन्द्रान्तः सोऽधसाद्युत्तसान्तकः । ॥ 

| साद्भः 

अधिकाकषरा-- पाकरत मादातृत्तम् 
ढौ चतुर्माच्रिकौ, जो वा नरौ वा, दरौ चतुमाननिकौ, पञ्च 

मा्िके एकः । 
विरदाङ्कः 

अ = ८8 ~ ध्य् अधिव्रसयू- गनसन्ध्यज्ञम् 
कपटेनातिसन्धानं त्रुवतेऽधिवड बुधाः | 

भ्गतः 

परस्परवचनग्रवृत्तयोः यस्येवाधिकं कर्म सहायवुद्धथादी- 
नवलम्बयति स एव तं अतिसन्धातु वद्यं समर्थं इति 
तदिदं कमं अधिबखम् । यथा-सागरिकावेष धारयन्ती वास- 
वदत्ता विदृषकबुद्धिदौ बेल्यात् राजानमतिसन्ध्ते किं पदमस्येलयादि- 
ऋमेकान्तमधिवर्म् । 

भभिनवगुप्तः 

कपटस्यान्यथाभावमधिवटमाहुः। यश्रा-रन्नावस्यामाता- 
ख्रतामिवयादि राजत्रचन वासवदत्तां प्रति वञ्चनं विफटमासीत्। 
एके तु सोपाट्मवाक्यमधिवरुभिच्छन्ति। यथा--रेण्यां पन्चमेऽङ 
धृतराष्ुदिर्य कष्टेति भीमवाक्यय् । 

र्(मचन्द्रः 

कपटस्यान्यथाकरणमधिवदम् । | 
सागरः 

अतिसन्धानमाचायाः नाटकेऽतिबटे विदुः । 
सर्वैशवरः 

अधिवलम्- वीथ्यङ्गम् 
परवचनमात्मनश्चोत्तरोत्तरसमुदावं हयो्तत । 
अन्योन्या्थं विरोषकमधिवरमिति तदूवुधे््यम् ॥ 

भरतः 

ल परस्य चचनमात्मनश्च वचने परपरमर्थविशेषलमो यत 
युत्तरात्तरस्याधकाधिकस्याथस्य समुद्भवो यत्न॒तद्- 

धिवलम्। यचोक्तिमत्यक्तिकमे क्रियमाणे परस्परगरज्ञानोपजीवन- 



अधिवरम् 

चराटषपक्षसुघटितादधिबलसंबन्धादधिवट्प्। यथा-नागानन्दे 
रागस्ारपदमित्यारभ्य मया पराथ प्रतिपाल्यते इत्यन्तं प्रथमाङ्के । 

अआभनवं 

उत्तरोत्तरसंभूतमात्मनश्च परस्य च । 
विद्यादधिवट वाक्यमेकवस्तु विदोपणप्र ॥ 

सागरः 

अधिशनम्--शब्दगुणः 
तस्य सप्रविधं प्राहुरधिषएठान पुरातनाः । 

कुम्भः 

अधीरा नायिका 
अधीरा दयिता शिष्ठा रतिचेष्रं न वुद्धि । 
मोदते मुद्यति मुहुः स्वेदरोमाद्रमन्थस्प् ॥ 
अपराधे सति मुहृदृह॒मित्येव भापते । 
सखीसमक्षं कुरते कडाकपणताडनः ॥ 

रारदातनर्यः 

अधोपुखम् -रिरः 
ठजादुःखप्रणामेयु स्यादन्वधमधोमुश्ठभ । | 

शद्धः 

धःकृतमुखं यस्स्यात्तदन्वर्थमधोमुखःध । 
द:खे प्रणामे चिन्तायां खललायामपि युञ्यते ॥ 

विप्रदासः 

अधोगतमवाचीनस्िताननमयोमुखप । 
अभिवन्दनमन्दःक्नविपादप्रमुखपु तन ॥ 

ज्यायनः 

अधोगरुखः-- वाहुः 
भूतखासिमुगं गच्छन भवेद्राहुरथोमुः। 

अध्यधम्-मण्डलम् 
दक्षिणश्चरणो यब्र जनितां स्पाम्दितां ततः। 
बद्धं समोत्सारितक्रमत्त्टी तदनन्तरय ॥ 

मत्तटिकामतिकान्तां तदा ङ्तधिशभ्रमणे करः | 
जनितां स्पन्दितां चेव बद्धां चारीं तथेव च ॥ 

समोःसरितमत्तहीं मत्तं च ततः परप । 
अतिक्रान्ताभिधां चारीं कमादभ्यध्रिकामपि॥ 

दक्षिणस्य कटीभ्यां च विधायाटाचतुष्रये । 
मण्डलश्रमणं कुयोदध्यथं परिकीर्तितम् ॥ 

तदा चाध्यधविषयमध्यथे मण्डटं भवेन् । 

अनङ्गोदीपनम् 

अध्यवधिक्ा-- चारी 
यब्र दक्षिणपादस्य पा्िदेरो विधीयते । 
वामः पादो दक्षिणश्चाप्यपसय स्वपाश्रयोः ॥ 

साधेताटप्रमागेन स्थापितस्त्यञख्भावतः। 
एवमङ्खान्तरेणापि यदि साध्यर्धिका भवेत् ॥ 

अध्यवसायः नाच्ारङ्गारः 
कीचकाङ्क--एतसिप्रयेतिवचनं इत्यादि भीमवाक्यन । 

सागरः 

अध्याटमभ्--गोतगुणः 
भध््रात्ससङ्गतभू---रञ्ननगुणः 

गृहाः परमा्धश्च संसारयुखदृषकेः। 
मदेनियोलिते गीतं साध्यात्मे योगिवष्टभप्र ॥ 

-ममश्वरः 

अध्यापिक्रा--श्रुतिः 
तारभवतस्य तृतीया श्रुतिः मण्डटीमते । 

अनङ्कः--दरीताः 
अनङ्गो टपसो ज्ञेयः (15 55) (?) 

मदनः 

टघुष्टुनौ सकारश्च स्यादूनङ्गाभिये पुनः । (1 § ॥ 5) 
रीगैगामापाधानीसा 

जम् 

अनङ्गमण्डनः--देश्ीताटः 
खचतुप्कं द्र चतुष्कः गुसश्चानङ्गर्मण्डने । 
अष्टौ माचाः ॥॥5०००८5 

ताटप्रस्तारः 

१। ङ्ख ५ ॥ अनङ्खङ्गमोटनथू-- चाकः 
यदा मण्डटतो हस्तौ टटित्वा स्छन्धदेशयोः। 
तद्रयब्र रिरः क्षेप्र नयनानन्ददायकप् । 

छोटितौ वदनङ्भाङ्गमोटनं कीर्तंतं तदा ॥ 
भशशोः 

अनङ्द्टयुताः--पादङ्गल्य 

अनङ्गप्यताः प्रोक्तस्त्यक्ताङ्गष मिथः श्रिताः । 

पादपारोहणे पगदग्धादिग्रहणे स्मृताः ॥ 
ज्यायनः 

अनङ्खोदीपनम्-- चारक 
विलोव्योरःस्थले हस्तौ कमाद्ादत्तमण्डल्ी । 
विटासेनांसप्रथन्तं गत्वाभ्यन्वरमागतो ॥ 



अनङ्गोहीपनम् 

दद्रेितक्रियापूधै यत्राधोवदनो यदा । 
विद्रद्विस्तव्समादिषएटमनङ्कोदीपनं तदा ॥! 

. नट ^ ना | अनट्पुखीवतना 
नाममाचर्परासद्धा । 

८ र: = {मनर्खः 

वैमनः श्रमो वापि व्यापारे रेव जायते | 
यस्य रागश्च वरत सं नरे हरुखतरः ॥ 

भष्त्रियेकः 

अनयरतसागी- देश्चीतालः 

अथानवरतलयामिताले दीप्र शराख्यः । 

चापौ युद्घाखयय्धापौ बयः काण्डा ष्टुतौ दरतः ।! 
३5।! 1551551 155८ 

गोप्रतिपः 

अनामिका--श्रतिः 
मन्द्रमध्यमद्ितीया श्रुतिः । 

अनालम्बनम्--वीणावादने दोषः 
अनवस्ितसंसानमनारम्बनमीरितप्र् ! 

अनिबद्रगीतम् | 
आलप्याद्यनिबद्वे स्याट्छरमात्रेण तद्भवेत् ! 

जुग दकः 

(५ 

अनियुक्तमरबन्धः 
अङ्गमाल्ेण विहिता अनियक्ता इतीरिताः, 

| । प्ाश्चदेव् द 

अनिरवलिः--मेखरागः खरदरप्रियमेटजन्यः 
(आ) सरिगमनिषनिस. 

(अब) सनिपमरिस. 
म्नः 

अनीषिनी--चतुप्यदागौतम् . | 
आदिमध्यान्तकलितैरनुष्नरछताक्षरैः । 
सभ्चिपातेश्चानियतैः शोधः पादैरनीकिनी ॥ 

 मध्याद्यन्वेः सन्निपतिरनुसवारङृताश्तरैः | 
(क क क" वर्नी किरन् रेषैरनियता पादर्विज्ञेया सा त्वनीकिनी ॥१ 

भरत; 

अनुपर्षण 

अरुक्रम्पा 

अनुकम्पा तुसाज्ञेया दुःखितान्प्रति देहिनः। 
उपकारपरत्वं यत्कुरुते चित्तविक्ियाप्र ॥ 

भाववक 

ि त् क, | प्रा 

अदतसिद्वः-- रक्षणम् 

प्रस्तावेनेव दापोऽर्थः करत्समो यच्च प्रतीयते । 
वचनेन विनानुक्तसिद्धिः सा परिकीर्सिता | 

मरतः 

यथा--तापस्वत्सराे परमतो जानाति देवी स्व्यं इति 
वासवदत्तां प्रति मन्तरिवाक्यन् | 

अद्धगतमू-- वाचम् 

किच्िट्रीतालहरणाह्यचच खनुगतं मतम्। 

यथा विरत्िरन्यत् सतिः स्थानान्तरेप्पि । 
दिखम्बिते गीतल्ये वैदग्ध्यादूद्रतवादनम् ॥ 

दाग { 

अङुगतम्-- मीतवायमेटनप्रकारः 
विरभ्वितटये गीते सति द्रूतख्यान्वित् | 

स्याद्रादन तथा गीति विश्रामादन्यतो गतिः ॥ 

किच्चिद्रीतानुगमन सति वाच्यस्य रक्ष्यते ¦ 
तदरीतालुगवायेषु भवेद नुगत स्विदम् ॥ 

कुम्भः 

अनुगतम्-- म्रदङ्गवा्यय अक्षरानुसरणं वादनम् 

समपाण्यव पाणियुते स्फुटग्रदारकरणानुमै चैव । 
गेयस्य च वायस्य च भवेद बघातो यत्तद्नुगतम् । 

भरत. 

अजेगतिः- चिल्पकाङ्गम् 

अकामोपनतेनेव साधोरियादिनोच्यते | 
यथा वामेन वानीर इल्याद्यट्गदिम॑त। | 

सारद्तन्' 

मृखितस्य हपादडयानसरग॑सनमरः यथा-- मयाा्नने 9 
द् भश्रेणीयादि नटवाक्यम । | 

| गसर्ः 

वामनेति । छृन्दमालया सी तासुदिदय वाद्मीकैर्व चनप ¦ 
मायाडकुन्तो नट विजयनारक्त कथनाङ्कः । 

अनुघर्पणः--ताल्मरणः 
मागेशाव्दे द्रष्टव्यः, 



अनुचचैर् | 

भनुचयरः- देशीताटः 
दृष्टो दद्य द्र्य भो नजौ पश्चायुचचैरे । 

१८।। माताः। | 
ताल्प्रस्तारःः 

अनुचारक 
सवांवस्थाप्रचारेपु अनुगच्छति या नृपप । 
विज्ञेय नाम तस्यास्तु नपनेरनुचारिका॥ 

भरतः 

टिण्डिभेः-देशीताखं 1 
सदौ खौ दचतुष्कैः च खो गौ गश्चायुडिण्डिमः। 

१२॥ 
तख्प्रस्तारः 

अनुत्पा्ेतिवृत्तम्-कथाशरीरम् 
यथावगतवर्तमानातीतमहाराजादिषृत्तवर्णन विषयतामस्या 

आचष्टे । यथा--हपवध्नसञ्यवधनादिवर्णन हषचरिते | 

आटुतरुटी-- ताख्प्राणः ` 
मागराव्दे द्रव्या 

अनुत्येकम्-- दनम् 
यद्विनम्रपुटापाङ्ग तदवु्सेकमुच्यते । . 

` „. , श्ारदातनयः 

अन॒दिष्टसंदारः- मनिः. 
प्ररान्तजातिनारके पच्छमः सन्धिः । 

शारदातनयः 

अनुनयः 
उभयोः प्रीतिजननो विरद्धाभिनिवेशयोः। 
अर्थस्य साधक्श्चैव विज्ञेयोऽनुनयो वधेः ॥ 

। ` भरतः 

अनुनीतिः- रक्षणम् 
अपूर्वक्रोधजनितमपराध प्रमृञ्य यत्। 
सेवाथ मधुरं वाक्यं सानुनीतिः प्रकीर्तिता ।॥ - . 

भरतः 

अपूर्वस्य सातिशयस्य कोधस्य जननाय कोपायत्तम् । यथा-- 
प्रसीदेति ह्रूयामिलयव्र (रंन्नावली) । 

| | भमिनवः 

अनुपस्कृतम्- ददानम् 
प्रोढरागारुणापाङ्गं यस्स्यात्तदनुपरछृतम्। ` 

। "= , शारदातनर्यः 

९५ 

1 

॥ 

| 

अनुवन्धा 

अनुबन्धः--धातुः 

सजातीयविजातीयमेदसंमिश्रणोद्धवः । 
अनुबन्धाभिधो धातुः शङ्गेदे वेन कीर्तितः ॥ 

शङ्गः 

अनुवरधः- प्यञ्चनधातुः 

आविद्धस्यादुबन्धेन ग्याख्यातोऽस्यायुचन्धकः। 
| कुम्भः 

नन्वेकटक्ष्मभेदोऽये गण्यते किं प्रथक् प्रथक् | 
मेवे तद्धातुसदानां वाहुल्यै यत द्यते । 
विरिष्े धातुना तेन सोऽनुबन्धाभिधां जन् ॥ 

दा्दरेवः 

तद्भातुथेदाना प्रथक्ते सत्येवं ॒पृर्वपूववदियतिदेश्चस्य 
मिश्रणमाच्रविषयसवेन चतुणमपि भिन्नटक्षणत्वापप्रधग्गणनमुप- 
पदयते ” इति कष्टिनाथः। _ 

असुवन्प्रः--वीणायां धातुः 
 विस्तारभेद्ः ¦ । 

सजातीयविजातीयधातुभेद विमिश्रणान् । 
धातुभदोऽनुवन्धास्यः छुम्भभूपेन कर्तितः ॥ 

। कुम्भः 

अनुबन्धः- करणधातुः 
(^ ४ 

`. अस्यानुबन्धो विज्ञेयो विस्तरस्यालुवन्धत् | 
कुम्भः 

विस्तरस्येति। यथायोश॒रिमितादिमिश्रणोद्धव इयति- 
देश्याथः ? इति कलिनाथः ॥ 

करणस्यानुवन्धस्तु स्याद्विस्तारानुवन्धवत् । 
शार्गः 

 अचुबन्धः--आब्िद्धधातुः | 
अस्यानुबन्धो विज्ञेयः करणस्वानुबन्धवन्। 

कुम्भः 

अत्र क्षेपादीनां मिश्रणादलुवन्धः । ¦ ` 
द्वाभ्यां त्रिमिश्चतुभिंश्च नवभिरैघुभिः कमात् । 
्षेपादयोऽब् चतारो भवतीव्यपरेऽन्रुवन् ।॥ ` 

| | | । शङ्खः 

अनुब्रन्धः-- स्वराङ्गम् 

अनुबन्धो नाम पदान्तरेषु बिच्छेदोऽनुच्छरासनै वा । 
नान्यु 

अनुबन्धा- धवा 
` यति खयै कद्यगति पद्वर्णमथाक्षरम् । 

-चेभाब्राश्चायुभावाश्च भक्रश्च ज्यभिचारिणः ॥ 



अनुबन्धा 

गीते रसे च नियतमनुवध्राति या क्रमान् । 
सा ध्रुवा चानुवन्धास्या नास्यविद्धिरनिरूपिता ।} 

अनुभावः 
अनुभावो नाम छो कारणादुखन्नस्व स्ायिभावम्य भूयो 

विकारः कटाक्षादिः कारटक्षणः। 

अनुभावो विकारस्य भावसंचूननात्मकः । 

सोऽपि विक्गारत्वाद्टिमावादनुभूयमान एव भावपोपक इति 
वेदितव्यप्र । विभावनिष्पन्नाननुभावयति । हाद्यतां नयतीयनु- 
भावः इदमेवानुभावस्यानुभावत्व यदयमनुमूयमानो भावकानां 
भवेषु लद्ताटक्षणमुस्कप निद्धाति। अच्र मुनिः--यदयमनु- 
भावयति नानाथन्विभावनिष्पन्नान वागङ्खगसत्वकृतोऽभिनयान् । 
अत्र शोकः-- 

वागङ्धाभिनयेनैव यस्मास्वर्थो विभाव्यते । 
शाखाङ्गोपाङ्गसंयक्तसब नुभावस्ततः स्मरतः ॥ 

यथा-- सिमितविकसितानामुसद्धुरतानोमियादि । एवं च 

विभावानुभावयोस्साक्षाद्भावकोऽनुभावकमंतया भावोत्कषहेरत्वं 
साधभ्येभित्यक्तं भवति । 

अय तु विङेषोऽनुभावस्य । यदय टोककायैतेनापि य 
आत्मनीनकर्य कारणत्वापन्नो अलुभावनान्यापारेणानु 7वशब्द- 
वाच्यः स्थायिभावान्भावयतां सामालिकानां भावसंसूचनाश्चरो- 
माञ्चादिविकारलक्षणकायेरूपोऽपि सद्धा पोषयति ' टक्षयन्ति 
हि प्राकृता अपि रसिकानां सन्ततप्रसाद्ानन्दजटबिन्दुदन्तुर- 
पुटानि छोचनानि समुन्मितस्फटिकनिकुरम्बकरम्बितकपाछान्यपि 
मुखान्यवरोकयन्तो नूनमेषां चेतसि कोऽपि चमत्कारकोरकितो 
विकारः प्रादुरस्ति। न चेत्को नामेषामीटरशी राङ्गारविक्रियेति। 
विभावानुभावव्यभिचारिटक्षणा निखिखटोकयात्रा । तस्माद्रसं 
रिरंसयिषुभिः प्रतिरसं॑विभावानुभावो यथायथमादरादधि- 
गन्तव्यौ । उक्तं च- 

विभावः कानने तेषामुत्पत्तेर्जीवनस्य वा। 
बोधकस्त्वनुभावः स्याद्रिज्ञेयौ तो प्रयलतः ॥ 
हषादीष्यादिसंभूतो बाष्पः स्ाद्रहुहेतुकः 1. 
न विभाव दिना रक्यो विज्ञातु किं कतोऽप्यसो ॥ 
चित्तवब्रलयात्मको भावः परोक्षः प्राणिनामिह । 
अनुभाव विना वक्तु विज्ञातुं वा क्षमोऽत्र कः ॥। 

रसविवेकः 

अनुमतः 

अथानुभाव इति कस्मादुच्यते । यदयमनुभाव इति बागङ्ग- 
सत्वकृतमभिनयम् । अत्र शोकः- 

१६९ अनुमानम् 

वागदगसत्वाभिनयेयैस्मादर्थो विभाष्यते । 
वागङ्धोपाङ्गसंयुक्तस्त्वनुभाव इति स्मरतः ॥ 

भरतः 

यञ्चाह् भगवानत्रानुभावो भावबोधकः । 
यतोऽनुभावय न्त्ये विभावजनितां रतिप्र। 
विरम्रतां बोधयन्त्येवमनुभावाः प्रकीतिताः । 
रसतां गच्छति स्ाग्यौ काय यदु परभ्यते । 
अनुभावः स विज्ञेयो भावसंस्यानसूचकः। 
तत्र नाल्यविदां तावद्रतिरेषा प्रवर्तत । 
विभावपरियुघ् तु राद स्थायिनि स्थिते । 
समुद्रकास्यकल्येटव्यानीया व्यभिचारिणः। 
चेतोविक्रारा नियदप्रमुग्लास्तेऽपि कीतिताः। 
साक्नाद्दरधिगम्वा्ठिकारत्वेन रेतसः। 
तत्सूचकासतु ये वागारम्भविक्षेपकादयः। 
कटाक्षप्रमुखास्ते स्युः निवैदादेरनु स्फटभ | 
तदानुभावयन्त्येते निर्वेदाद्यमतो मताः। 
अनुभावा इदँ चाभिधानमेषां प्रगस्भते । 
निरूपका रसस्येके ऽन्यथा प्राहुस्तद च्यते । 
वैरिकीप्रमुखरा रलयादिकः स्थायिनमञ्जसा । 
विकारादैरनुमिता टेरतुभवासखदम् | 
निर्वेदाद्याः समानीता भावयन्यनुभावताप् । 
नातीव क्रियतेऽतरापि निबन्धो नमिमाबके | 
यतो विप्रतिपत्तिख्ं स्यीयतामिदमेव हि । 
शचटीखा टग्विकाराश्च मुखरागोष्ठकम्पने । 
हस्तपाद विकारश्च कराद्यभिनयः स्मित । 
टीखादिद्ाववगश्चानुभावा मुनिसम्मताः। 

कुम्भः 

अनुमन्द्रः--नादभेदः 

नदोऽतिसुक्ष्मनामा नाभो वदते(ती)ति शाङ्खेदे वेन । 
सूचित हहालुमन्द्रो वीणाहऽय तदु क्तोऽत्र ॥ 

सोमनाथः 

अचुमन्द्रा श्रुति 

मन्द्रषदजटितीया श्रुतिः। 
मण्डली; 

अनुमानम्-- गभ॑सम्ध्यङ्गम् 
कूपातुगमनमनुमानप् । हप्यत इति रूपं बस्तु । यथा- 

तस्यानुमानयति का्नकान्तिगौरः। 
कायश्च सूयतनयत्व-मघृभ्यता च || 

सागरः 

अनुमाननिश्वयो जिङ्गात्। चिङ्गाद्धेतोः नान्तरीयकस्य रिद्किनो 
निश्वयोऽनुमानम् । निश्चयरूपत्वादेव चोहरूपायाः युक्ते्ि्यते।, 



अनुमानम् 

यथा-सप्नवासवदत्ते चेफालिकामण्टपरिखातरमवलोक्य 
बत्सरयाजवचनं पादाच्न्तानीति। अन्र काचिद्रहस्यं निवसत्येवेति 
निश्चयः । 

रामचन्द्रः 

अभ्यृहश्रेष्टिताकरिरनुमानसुदाहतप् । 
सर्वैश्वरः 

अर्थस्याभ्यूहनै लिङ्गादनुमान प्रचक्षते । 
सिगः 

जिङ्गाहिद्धिपरिज्ञानमनुमा्न मतं यथा । 
अग्रतानन्दी 

रूपातुरूपगमनमतुमानम् 
भ्रवः 

रूपनुगमनै लिङ्गादनुमानमिति भरतपाठान्तरम्। 

रूप्यमानेन म्रयक्षाद्यपटमभ्यमानेन रूपस्य व्यापकस्याविना- 
भाविनो गमने ज्ञानमनुमानम्। निश्चयात्मकत्वादृहुः। उपायायुक्ते- 
रन्यत्वात्। यथा--रल्लावल्यां पारीयमिदादि राजवाक्यम्। 
अत्र ह्याघ्रायाघ्राय गन्धमिति गन्धा्छुसमानि तेभ्यः पादपाः 
तेभ्योऽपि मागमनुमापितम् । इति राज्ञा विदूषक स्योक्तिः। ॥ 

अिनवः 

अनुमानम्--देीास्याज्गम् 
तत प्रषतुतयोर्गीतवाद्ययोः सदर द्रतम् । 

कतेक भ्ररताक्षेपा बितकैयति नर्तकी । 
डोटायितमन। यस्मिन्ननुमानमिदं मतम् ॥ 

ज्यायनः; 

अनुरणनम्-- शूत्कारगुणः 
नादानुरणने नाम घण्टाध्वनितसोद्रम् । 

कुम्भः 

असुराय 

कामस्तु सामान्यरूपो विोषरूपो वा सुखमेवाभिधीयते तं 
चानुराग इयाचक्षते। तमभिटखषादिभेदाच्चतुःषष्टिभकारं व्या- 
हरन्ति। यथा-अमिटखाषः, आकार, अपेक्षा, उत्कण्ठा, ईप्सा, 
र्िप्सा, इच्छा, वाञ्छा, वृष्णा, अभिष्वङ्गः, सक्तिः, मोहः, 
आकृतं, कुतहर, विस्मयः, रागः, वेगः, अध्यवसायः, 
व्यवसायः, कामता, वासना, स्मरणे, सकस्पः, खाना, ख्प्रहा, 
रस्य, गन्धः, श्रद्धा, रुचिः, दोहदं, आदा, आरीः, आशंसा, 
मनोरथः, आखा, अभिनिवेशः, अनुबन्धः, अग्रहः, विमरैः, 
मनीषा, अभिप्रायः, पक्षपातः, छोभः, आसङ्गः, भावः, रासः, 
रतिः, ग्रीतिः, दाक्षिण्यं, अनुग्रहः, वात्सस्यै, अनुक्रोशः, विश्वासः, 
सिखभः, वशीकारः, प्रणयः; प्राप्निः, पयांप्निः, अभिमानाधिः, 
स्नेहः, प्रेम, आह्यादः, निव्रेतिः, इति । सोऽयमयुरागः चतुःषष्टि- 
अ्कारोऽपि प्रतिप्रकारमष्टधा संभवति । यथा- नियनुरागः, 
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नेमित्तिकानुरागः, सामान्यातुरागः, विदोषानुरागः, प्रकाशञ- 
प्रच्छनकृत्रिमाछरत्रिमानुरागश्च । तेषु काटादिकारणविदोषान- 
पेक्षो नियः । तद्टिपरीतो नैमित्तिकः । जातिविषयः सामान्यः 
व्यक्तिविषयो विदोषः । स्वाङ्गनादिगोचरः प्रकाराः । पराङ्गनादि- 
विषयः प्रच्छन्नः । म्रयोजननिरपेक्षोऽकृत्िमः । तद्टिपरीतः 
प्रयल्ननिर्वत्येः कृत्रिमः । तत्र निलयोऽपि चतुविंरातिधा मिद्यते ! 
नैमित्तिकोऽपि काठसमयवेखोपाधिसाधनसमावेशदेशादिभेदाच्च- 
तुर्विडातिधा भवति। सामान्यालुरागोऽपि द्रव्यगुणकर्मसंक्षेप- 
विक्षेपसमस्तन्यस्तडयुद्धसंकीर्णसाधम्येवेधम्येमहारपविषयकदेडा - 
नन 
तुविशतिः। 

भोजः 

अनुलोमविरोमा--स॒डपचारी 
चारीत्रिकोणचारीचेदयखोमविखोमगा । 

सखस्थाने स्थापितपदा ततस्तत्रापि कुष्टिता । 
तदा निगदिता सद्धिरनुखोमविखोमगा ॥ 

अरोकः 

अनुल्बणम्--दरैनम् 
अविकारि विकारस्य हेतो यत्तद् नुस्वणम् । 

रारदातनयः 

अनुविद्धः-वायारुङ्गारः 
शद्धाचुविद यद्वा सवातोदयेषु दरयते । 
परस्परानुवेधेन सोऽनुविद्ध इति स्मरतः ॥ 

| भरतः 

अनुवृत्तम्-- दसनम् 
काल्स्न्यन रशयग्रहणाद्नुवरत्त चिरस्थिते । 

विप्रदासः 

अनुचत्त तदुक्तं यद्भूयो भूयो निरीक्षणम् । 
` हरिपालः 

अनुव्ृ्तम्-दृष्टिः 
रूपनिर्व्णनायुक्तमनुदृत्तमिति स्मृतम् । 

भरतः 

अनुृत्तिः- नास्वारद्कारः 
अआष्षेपेन चहितस्यानुगमनम्। यथा--वेण्यां सहदे वेनेदयादि 

वाक्यम् । 
सागर 

अनुवृत्तिः-भाणिकाङ्गम् 
निदडनोपन्यासः अनुवृत्तिः। यथा-ाङ्कुन्तरे षष्ठऽङ्के 

साक्षास्िियामिति । 
सागरः 



अनुवृत्तिः 

अनुवृत्तिः--रक्षणम 
्श्रयेणार्ध॑संय॒क्तं यत्परस्याुव्तनम् । 
सेहादाकषिण्यये.गाद्रा सानुद्रत्तिस्तु संज्ञिता ॥ 

भरतः 

अर्थानुदृचतिरिति रक्षणोदेशे पठिता । कैश्चित् अर्थः अनुवृत्तिः 

इति दवे लक्षणे परिते । 
अभिनवः 

अनुशयः 
प्रमादादपसाद्रेषु कर्मखहमहो ब्रथा । 
इवि निन्दाप्मिकावृत्तिमनसोऽनुञशयः स्मृतः । 

भावरषिवेकः 

अनुश्रवणिका---पारवाद्यम् 
पाटाक्षरं वा पाटो वा श्रयते यत्र भूरिशः । 
अनुश्रवणिकावाद्यमेतदाहु्मनीषिणः ॥ 

अनुष्टुपून्दोरृत्तानि 
षटपच्चाच्छते दे च वृत्तानामप्यवुष्टुमि । २५६ 

भरतः 

अनुसन्धिः--अथ॑प्करृतिः 
म्रधाना्थान॒यायित्वाद् नु सन्धिः ग्रकीत्येते । 
एकोऽनेकोऽपि वा सन्धिः पताकायां तु यो भवेत् ॥ 

भरतः 

अनुसर्षणभ्- प्रतिरुखसन्ध्यजञम् 
ूर्वसुपटन्धस्य पुनरन्तरितस्येतिच्रत्तवशादभि्षितस्याथस्ये- 

हान्वेषणं अनुस्पणम्। यथा-पार्थविजये युधिष्ठिरं प्रति 
द्रौपदीवचनम्। दिवसपरिवतनगणनया किणीभूतह्दयस्य दुःशा- 
सनकेराप्रदवृत्तान्तो यविस्म्रत इत्याह । अल पूरवरृष्ट कारहरणादि- 
स्मतं नष्टमिति तमनुस्मार्यति। 
| 

अनुसृतः वायपकारः 
मुरज: पणवो वापि पटो ददेरोऽथवा । 
अनुवादी यदा वाये भवेदयुसतस्तु सः ॥ 

अत्र नेपारदरद पठन्तरम् 
मुरजं पणवो वापि पणव ददैरोऽथवा। 
अनुयाति यदा वादये भवेदनुसृतस्तु सः ॥ 

भरतः 

सुरजः पणवश्चैव वा दृदैरसंश्रयम् । 
ददरः पणवश्चैव बाय च ुरजाश्रयम् ॥ 

१८ अन्तरक्रोड 

सादरयेनानुज्कबाति तदानुसरणादयम् । 
अलङ्कारोऽनुसत इत्ययं ज्ञेयः प्रयोक्तमिः ॥ 

मान्यः 

अनुस्मृतिः- विरहावस्था 
मुहमेहर्निसितेर्मनोरथवि चिन्तनेः । 
ग्रदेषाञ्चान्यकायाणामनुस्मरतिरुदाटता ॥ 

नैवासने न शयने धृतिमुपरुभते ख्कमणि विहस्ता । 
तचचिन्तोपगतत्वात्ततीयमेवं प्रयुञ्जीत ॥ 

भरतः 

अनुखनितम्- व्यञ्जनधातुः 
तरस्थानेऽधस्तन्त्रीणामसुसखनितमुच्यते । | 

भरतः 

तथानुशनितं भवेत्। तट कृत्वावरोदेण घाते 
कुम्भः 

तलेन मन्द्रतन्ीणामाहतैः स्वरितं तु यत्। 
तद्नुश्ठनितं प्राहुः वीणावाद्यभ्रयोगिनः ॥ 

मन्यः 

अनूपसिहः 
अयं हृदयप्रकाश्चः, अनूपसिंहविखास इ्यादिग्रन्थानां 

कतां । काठः क्री. श. १६०० स्यात् । 

अनूराधाभिनयः 
मुष्टिपूचीदस्ताभ्यां कर्तव्यः । 

महार 

अनूरावाहस्तः 

(छ्दण्डाकृतिरनूराधा) 
पूर्वोक्तौ मुष्दस्तौ तु तजैन्योध्वे प्रसारितो । 
मुष्टिसुचिरिति प्रोक्तो ्यन्राधानिरूपणे ॥ 

दद्गार 

अन्तरः--वादप्रबन्धः 

प्रस्तुतस्याच॒सारेण गीतवायस्य सन्धितः । 
मानेन वाद्यते यस्तु स भवेदन्तराभिधः।। 

सामश्वरः 

निबद्धो वादितो गीतवाद्यसंधौ मतोऽन्तरः। 
शङ्गः 

अन्तरक्गडा- दे्ीताटः 
विधातव्यान्तर्कीडा विरामान्तं द्रतत्रयम् ° ° 

पपनी 
जर 



अन्तरपार; 

अन्तरपाटः--गयप्रबन्धः 

अन्तरं वादयित्वा चेदनिबद्वस्य वादनम् । 
क्रियतेऽन्तरपाटः स्यात्तदा निरराङसम्मतः ॥ 

शार्गः 

निबद्धं वादयेदादो वादययतेऽथ यदच्छया । 
वादन पुनसाद्यस्य सोऽन्तरापार उच्यते ॥ 

सोमराजः 

४ ह य | 
अन्तरं वादयित्वादावनिबन्धश्च वादयते । 

वाद्यमन्तरपाटोऽसौ कथितो वाद्यकोविदैः ॥ 
। वेमः 

अन्तरभाषिका- रागजातिः 
माषाविभाषयोरन्तरुतपन्नान्तरभाषिका 

कुम्भः 

अन्तरवाद्यानि 
अनुबन्धः, विग्रहारितं, सिद्धिः, ग्रहणं, परिच्छिननमिति । 

तत्रानुबन्धसंज्ञमन्तरवाद्यम्। यथा धोणाघोङ्ेघे इति पल्य 
विरामे! विप्रहारितं यथा--धं द्रां कोखोणा इति। सिद्धिरपि- 

एेर्यं विस्मृते श्रान्ते वख्राभरणसंयमे । 
सिद्धिर्बादयितन्या त॒ नानाकरणसंश्रया ॥ 

सा च सिद्धियैथा-समागकरणाश्रया कायो । विचिल्लकरणा 
पद्चकटा । अवसान्तरे प॒नरेवमेव कृता भवयपि । साध्य- 
विरामे वा्यम्। परिषतसाधनकृते विरामे च वस्त्राभरणानां निपाते 
प्रकुयादभ्यञ्जने काठे। अथ परिच्छिन्नम्। सा्वभाण्डिकं धुवाया 
ग्रहोपरामने गम्भीरधीरप्रहारसुद्धते यथा रसं च षट्कम् । 
ततनोत्तमानां वितस्तमागीभ्रितं द्र द्र छे घे के इति । उत्तमक्लीणा- 
मड्ितमागौश्रयम् । प्रासादिकी प्रावेरिच््याक्चेपिक्यवक्ृष्टासुं टे 
कखा किरिकिटिता इति । तच्र प्रासादिकीप्रावेरिक्योः समपाणौ 
विभक्तकरणं द्रुतायासुपरिपाणिर्विचिलकरणं सितावकृष्टायामधे- 
सन्निपातछृतमिति । मरासादिक्यामन्तरायां च एवमेतसप्योक्त- 
व्यम् । परिवर्ते गीतमेव भाण्डं विना प्रयोजयेत् । सन्निपाता- 
वसानेषु भाण्डवायग्रहो भवेत्। अथोद्धात्यम् । 

सं्रमावेगहषोेः विस्मयोत्साहशोकने । 
ग्रहे गानस्य यद्रा्यमुद्धायं संप्रकीर्तितम् ॥ 

अड्ितावश्ितावद्ृष्टासु धुवासु मोक्षो विधातव्यः । एते अद्या 
मोक्षश्च नैष्कामिकी प्रविरिक्ाक्षेपिक्यन्तासु धुवासु भवन्ति ॥ 

भरतः 

अन्तरा-- चारी 
संयुताभ्यां च हस्ताभ्यां सोल्प्टुतिश्रमणं यदा । 
वामे सच्रिपताकाभ्यामुक्ता सा भरमिरन्तया ॥ 

नागमष्टः 

१९. अन्त््रछाया 

अन्त्रा- भुवा 
विषण्णे मूर्च्छिते न्ते वखाभरणसंयमे । 
दोषम्रच्छादने या च गीयते सान्तरा धवा ॥ 

भरतः 

अन्तरारगम्--उस्टुतिकरणम् 
कृत्वाटगं निपत्योव्यीमुत्तानितमुरो दघेत् । 
सितश्चेतप्रष्ठतो जानुपयेन्तन्यस्तमस्तकः । 
तदान्तरारूगं नाम करणं मणितं बुधैः ॥ 

वेमः 

अन्तर्जायुभ्रमरी- तिरिपतृताङ्गम् 
चतुरभरे वामहस्तो वामपा प्रसारितः। 
दक्षिर्णं हृदये न्यस्य शिखरं वामभागतः ।। 

गारुडे वामहस्तस्तु पुरतश्च प्रसारितः । 
दक्षभागे दक्षिणश्च पताकः संप्रसारितः॥ 

वामा्खिमरपदं पृषे दक्चजानोश्च खापितम् । 
सनयोः रिखरदरन्द्र॑ दक्षिणावर्तती भ्रमेत् । 
अन्त्जानुभ्रमिः प्रोक्ता ग्राह्या नयविरारदैः ॥ 

वेदः 

अन्तर्भदी-- श्रुति 

तारनिषादस्य द्वितीया श्रुतिः । 
पा छ 

अन्तभ्रमरी-- तिरिषनृत्ाङ्गम् 
चतुर्रे दक्करः रिखरो हदये यदि । 
वामः पताकः प्रसेतः पार सेव पुरो भवेत् ॥ 

दक्षिणः म्रसृतः पाश्च संहतस्थानके स्थितिः । 
उत्प्लुयोऽन्तरभरमरीं छयांन्नट विचक्षणः 

वेदः 

अन्तभ्रमरी- अमरी 
अस्या एव विपयासादन्तभरेमरिका भवेत् । 

कुम्भः 

अस्या इति बाह्यभ्रमरी विवक्षिता । 

अन्तच्छाया- करणम् 

पादश्चेदण्डपादायाः खस्वगात्रस्य प्रषठतः । 
इतरस्कन्ध देशाच्वेननिगेतान्येन पाणिना । 
आकर्षितः पुनः पाणिपाश्चं मुष्टिकसंन्ञकः। 
प्रसारितस्तदा प्रोक्तमन्तरछायाभिध बुधैः ॥ 

देवेन्द्रः 



अन्तक्षी षका 

अन्तशीर्षका-- चतुप्पदागीतम् 
अर्थो यस्यामुपश्चिप्रो यस्स एव समाप्यते । 

सीर्षकेन च संयुक्ता सा विज्ञेयान्तरीर्षका ॥ 
चेमः 

अन्ताहरणम्--गीताङ्गम् 

सितरन्नणोपेतं गीतान्तस्याहरणन् । यथा--ग्रथिषी कपाट- 

जरधि सरोजं  ज्ञाननिमित्तम् | 
नान्यः 

अन्तावहरणा-- चतुप्पदागीतम् 
यस्वामाद्यः सन्निपातोऽनुखारोऽन्ते विधीयते । 
पषा ह्यन्तावहरणा मणिता गीतवेदिभिः।। 

वेमः 

स्यात्वन्यः सन्निपातश्च सानुखारोऽन्य इष्यते । 
समादयन्ताबहरणा सानुखारकरृता तथा ॥ 

भरतः 

अन्दुकाः--पादमूषणम् 
आयताश्च' सुचक्राश्च कटकाकारनिर्मिताः। 
अन्दुका इति विख्याता योषितां पादमूषणम् । _ . 

सोमश्वरः 

अन्धाली-भाषाङ्गरागः 
शुद्धपव्रमभाषाया दाक्षिणाया तदुद्भवा । 
पच्चमांराम्रहन्यासा तारगा निविवरजिता 1 
अन्धाटी सरिपा. . ... दिनादौ गीयते शुचौ ॥ 

मट्सावतवः 

अन्धाली--रागः 
पच्मांरामहन्यासा सरिपाप्ह्या गवजिता | 
अन्धाटी स्यादपप्राञ्या समन्द्रा शुद्रपन्नमा ॥। 

मोक्षः 

गरीना मध्यमांडा च पड़जमन्द्रा च षाडवा । 
निधास्पा मभ्यमन्द्रा च धन्या साधालिका मता ॥ 

सोमराजः 

अन्धारी मापया ज्ञेया पश्चमे: परिपूरिता । 
मद् 

अतः परं स्यादन्धाटरी जाता माख्वपच्चमात् । 
गान्धारे च परियक्ता मध्यमांडा सषाडवा ॥ 
षड़जमन्द्रा गताल्पत्वे निषादे धेवते पुनः । 
सध्यमे मन्द्रतां प्राप्ना तथैव न्यासपश्चमा॥। 

दरि 

२०५ अपश्चेषां 

पचछ्चमारान्यासयुक्ता सूस्पगान्धार्मोभिता । 
कम्पिता च निंजस्थाने षडजमन्द्रविरानिता ॥ 

सुसंपूणां सुतिरिपा नादबाहुल्यसंयुता । 
आन्प्रदेदोद्धवा रम्या सान्धाठीति प्रकीर्तिता ॥ 

सोमेश्वरः 

न्यासांशग्रहपच्रमयुक्छ षडजे च मन्द्रतापन्ना । 
गान्धारसप्रमास्पा पणी तारषभान्धारी ॥ 

नान्यः 

रितारा षडूजमन्द्रा च संपूणां च निगाल्पिकरा । 
अन्धाटी प्रक्रमन्यासा मरहांरपरिकी्तिता ॥ 

मतद्गः 

यथाभिहितविदोषभे दितं 
हशू्पकमवगन्तव्यम् । 

गूज्जरिकाया इवषेतस्याप्याङापकं 

विभाषान्धालिका प्रोक्ता जाता माख्वपञ्चमात्। 
ब्रहती दक्षिणारीना मभ्यसांराकषाडवा | 

पडजमन्द्रा च निगपवजिंता मध्यमन्द्रभाक् । 
पश्चमन्याससंयुक्ता श्रीरागे विनियुञ्यते ॥ 

जगदेकः 

अन्या-- नायिकामेदः 
सेवान्या भवेत्कदैग्यतिक्रमे । 
व्यतिक्रमे तु कन्यायाः साप्यन्या नाछखाङ्गना । 

सेवेति । श्थीयवेयर्थः | 
रारदतनयः 

अन्वयः- भक्तिः 

परस्परस्य प्रथन पदानामन्वयः स्मरतः | 

स जायेत िधा शक्छो वेभक्त उभयात्मक: ॥ 

तत्राख्यातएुच्विभक्तिभ्या ककरकर्मणोरभिधाने रक्तः। संबन्ध- 
विभक्या वेभक्तः ! उभयात्मक: राक्तर्विभक्तिमयः । 

साहिघयमीमांसाः 

अपडुश्चिता--दशी चारी 
आा्ुच्छिताङ्कथोः क्रमश्च: पश्चाद्रयापक्घुश्िता । 

वेमः 

अपक्षेपा- देशी चारी 
उरूमेकस्य पादश स्पर्टान्यो बाह्यपाश्वैतः । 
त मिश्रयन्नितम्ब खं यव्रापक्षेपिता स्मता 

येमः 



जपक्रान्तम् 

अपक्रान्तम्--करणम् 
यत्र बद्धां विधायापक्रान्तां चारीं समाचरेत् । 

प्रयोगानुगुणौ हस्तो तदपक्ान्तमीरितम् ॥ 
ज्यायनः 

अपक्रान्ता--- चारी 

वद्ध चारीं विधायादौ चरणं दुश्िते ततः । 

उरिक्षप्याधः श्षिपेवपार्थऽपक्रान्ता साभिधीयते ॥ 

यद्रोरुवरनं कत्वा तदेव भ्रमरीमपि । 

उद्धूय इन्धितं पादं पूर्ववत्पातयेयदि । 

भूमौ सा चाप्यपक्रान्तसंज्ञा चा निगद्यते ॥ 
वेमः 

अपन्यासः 

अवान्तरसमाप्निं यो रागस्य वितनोति सः । 

अपन्यासः स स्मृतः 
तुरख्जः 

अपराजितः--अङ्गहारः 

दण्डपादव्यसितप्रसर्पितकनिषुद धैनिषुद्रकिप्रोरोमण्डलकरिह- 

सकरिच्छिन्नानां नवानां करणानां क्रमासयोगेऽपराजिताङ्गदारः। 
शामः 

अपरान्तकम्--स्तगीतिमेदः 
अथ वस्तूनि षद् सप्र पच्च वाप्यपरान्तके । 

स्याच्छाखाध्यधेमात्राणि तेष्वेवं पाणिकल्पना ॥ 

अष्टमी विंरिका चैव दवे शस्ये परिकीतिंते । 

द्राद्ाष्टादशचौ तारवेकविंडास्तथेव च ॥ 

उपोहने यथामागेमादावाद्यस्य वस्तुनः । 
कला द्वाद कर्तव्याः चतस इतरादिषु ॥ 

वृततिमार्म प्रयुञ्जीत दवे वा दक्षिणमागेके । 

नवाष्युपोहनानि स्युः मध्ये स्रोतोगता यतिः ॥ 

तव्रोपवर्तने कायं गते वस्तुचतुष्टये । 

ूर्वातीतनिवृ्तसतु पदैस्तदुपपातयेत् ॥ 

र्वतुस्यै तु गीया स्यादुत्तरे तद्यथाधिते । 

तस्यार्धेऽधसमाप्रिं च न्यासं चाह विश्ञाखिरः ॥ 

एवमेव रियोऽन्ते स्याखसतिशाखा ततः परम् । 
शाखावस्मतिशाखा च मवेदन्यपदा तु सा॥ 

ताल्िकाख्यस्तयोरन्यः कखाषटको निवृत्तिमान् । 
9 

अस्यङ्खेषु यथायोगे योक्तव्य विवधेकके ॥ 
दत्तिः 

अपविद्धम् 

पूर्वामिति । पूर्वाध मद्रकस्य । पूर्वतुस्यं पूर्वपदेन समम् ॥ 
थतां 

उत्तरे ताखावतीतनिवृत्तो । यथाशिते इति द्वावुत्तरावन्व 
भजन्तो । तस्येति । उपपातस्येयर्थः। वस्तु, पाणि, उपोहने, 
उपवर्तन, निवृत्त-दिरःराखा-प्रतिराखा - तालिका ~ निव्रत्तयः, 
विवध, एकक, एतानि ताखाङ्गानि 1 

विश्ाखिः। आचायः । अषएटमीति । उयश्रताख्स्य निप्रभ्रति- 
५ ८ (५ 

करमेण षट्करृत्वा दवेगुण्येन प्रागेव प्रतिपादितम् । पात्क्रमस्तु 
आनिविप्र आनिविश-आनिविता आनिविप्र आनिवि इति। 

अपवादः--अवमशेसनधयज्ञम् 
अपवादः (परीवादः) रूपरदोपोद्भनम् । यथा--पुष्पदुपितके 

हतः पुव इत्यादि ब्राह्मणवा्यसूदोपोद्धटनम् । 
रामचन्द्रः 

दोष्रप्रस्यपनं यन्त॒ सोऽपवादः 
मरतः 

यथा--रत्नावल्यां राज्ञोक्तम्--श्रासोत्कपिगीलयादि । अव 
देवीगुणानां सातिशरयकोपनत्वेनाप्रवदन कृतम् । 

अभिनवगपः 

सखवदोषसथापनमपवादः। यथा-जानकीराघवे रावणवाक्ये 
सीता केवटे खी तस्मादवज्ञा, कपिर्दिगम्वरः। एते दोपा मम 
ठ्यसन घोरतरं करोति इ्यात्मन्यपवादः । 

सागरः 

दोषप्रख्यापवादः स्यान्निरदोषस्येतरस्य वा । 
सर्वेश्वरः 

अपवारितम्- नाय्यधर्मी 
रहस्य कृथ्यतेऽन्यस्म परिवृलयापवारितम् । 

रसिकरसायनम् 

अपविद्धम्-- करणम् 
आवत्यै श्चुकतुण्डाख्यमूरप्े निपातयेत् । 
वामहस्तश्च वक्षस्थोऽप्यपविद्धं तु तद्भवेत् ॥ 

भरतः 

चतुरखकरः स्थित्वा हस्तं व्यावत्यं दक्षिणम् । 

निष्कामयन्भजेचारीमाध्षिप्रासथ दक्षिणम् । 
ङाकतुण्डं करं तस्थवोरो तु परिपातयेत् ॥ ` 
यत्रापविद्धं तद्वामे वक्षःस्थे खटकामुखे । 
तत्कोपासुययोर्योऽ्य उक्तं सोढ छसूनुना ॥ 

दाग: 

चतुरस्रवया श्ित्वा सव्यमावर्तितं करम् । 
आक्िप्रया विनिष्कास्य शुकतुण्डकरं पुनः ॥ 



अपविद्धम् 

स्वस्योरोः प्रष्ठतो न्यस्येत्ततस्तु खटकामुखम् । 
वक्चःस्थरस्थिते वामे वर्तनाचातुरीवरात्ः॥ 

कुयादयत्रापविद्धे तदसूयाकोपयोः स्मृतम् । 
उ्यायन्ः 

अपविद्धम् ~~ चटकः 

नाभौ कण्टम्रदेरो च करौ चेद्रामदक्षिणौ । 
लुठन्तो मण्डखकारमपविद्धे तदीरितम् ॥ 

केमः 

अपविद्धः- अङ्गहारः 

यदा अपविद्धसूचीविद्धाख्यै करणद्रयै कृतवोद्ेष्टितेन करणेन 
बद्धया चाया त्रिकं वितं कृत्वा, उरूद्वृत्तोरोमण्डलकरीच्छिन्न- 
करणानि प्रयुक्तानि तदापविद्धाङ्गहारः । 

शङ्खः 

अपविद्धः-- बाहुस्तथा मूता 
उरसो मण्डलाकार भ्रान्त्या यो निःसृतो भुजः । 
सोऽपविद्धो गदाखङ्खयुद्धादिषु नियुज्यते ॥ 

भशोकः 

अपवेष्ितम्--हस्तमाणः 
अधस्ताद्रमन यत्तु हस्तानामपवेष्टितम् । 

दुज्ञारः 

अपसपितः- अङ्गारः 
अपक्रान्तकरणं , व्यसितस्य केवलकरक्रिया, करिहस्ते, 

अधेसृची, विध्षिप्र, कटीचिन्ने, उरूद्वृत्त, आशि, करिहस्तकं+ 
कटीचिप्न) एतानि करणानि यद् प्रयुज्यन्ते तदा स अपसपिंतः । 

शातः 

अपदसतम्- पशम 
अपसृतं तन्निब्रया स्यापाश्चेस्य निवर्तने । 

परिशुत्यापसारे च छयाद्पसतं बुधः । 
सोमेश्वरः 

अपसारः-- चिलाभिनयः 

धातुवेषम्यदोषेण भूतावेशादिना कृतः । 
चिन्तक्षोभस्त्वपस्मारः ॥ 
रिरःपाश्चं वूचिहस्तः चक्राकारं तु चातः ! 
आलोखितं शिरग्यैव भूतावेशे विधीयते ॥ 
सुखस्थाने मयूरस्तु पेयभावनिरूपणे । 

विनायकः 

अप्रमेया 

अपसारः- ज्यमिचारिभावः 

देवयक्षनागनब्रह्मराश्षसभूतप्रेतपिश्ञाचग्रहणाुस्मरणोच्छिष्टसु,- 
न्यागारसेवना्ुचिकालान्तरापरिपतनव्याध्यादयो विभावाः । 
सफुरि तनिश्वसितोत्कम्पितधावनपतनस्वेदस्तम्भनवदनफेनजिहा - 
पैरिठेहनादयोऽनुभावाः । 

भरतः 

भूतप्रेतपिडाचानामपस्मारोऽधिरोहणम् | 
मन्ततन्वक्रिथारोपैः सोऽपि सम्पद्यते नृणाम् ॥ 

शरूपादकम्पस्वेदास्यारपफेनोद्रमादयः। 
सर्वेश्वरः 

अपस्यन्दिता-- चारी 
निषण्णोर देक्षिणोऽच्घ्रिवांमस्तियक् प्रसारितः । 
पच्वतालान्तरं यत्न सेषापस्यन्दिता भवेत् ॥ 

वेमः 

अपहसितम्- हास्यरसमेदः 
हास्यशब्दे द्रष्टव्यम् । 

अपू्णा--श्रुति 

धेवतस्य तृतीया श्रतिः 
पा.सोमः, 

अप्पलाचायः 
ताखचिन्तामणिकारः । श्रीमुष्णवासी । शतद्रयव षात्पूर स्यादिति 
ज्ञायते । 

अप्रतिपत्तिः रिस्पकाङ्गम् 
प्रतिपत्तिमूढता अग्रतिपत्तिः। यथा-कोसरङ्के प्रियसखीयादि 

कोसल्यावचनम् । 
सागरः 

कोसलाङकः । सागरनग्दिद्धतजानकी रावे कश्चनाङ्क इत्यूह्ते। 

अप्रदेश्ी-- मेखरागः (ऋषभपियामेरजन्यः) 
(आ) सगमपधनिधस, 
(अव) सनिधमगस. 

अप्रमेयः--मेररागः (मेचकल्याणीमेरनन्यः) 
(आ) सरिमपधस. 
(अव) सनिधमगमरिस, 

अप्रमेया-- द्रादशाक्षसृत्तम् 
ययययाः ` 

भरतः 



अप्पराः 

अप्सराः- ग्राकृते मालावृक्तम् 
दोपश्चमात्नौ ज ग। 

षिरदाद्भः 

अभङ्ः- देशीतारः 
अभङ्ग पतौ ज्ञेयो । 3 

॥ श्रीकण्ठः 

अभङ्गताले विज्ञेयौ क्रमेणेव खवुष्टुतौ । ऽ 
वेमः 

अभङ्गताठे कर्तव्य छवो त्रिमा्निकप् । 3 
नन्दी 

अभयम् हस्तः 

अभयन्तु समोन्नतम् । 
उमा 

अभिकृतिच्छन्दोवृत्तानि 
तथा शतसहखाणि पञ्विराच्च संख्यया । 

तिखः कोस्यः सहखाणि चतुष्पञ्चाशदेव च । 

. शतानि चत्वारि तथा द्वािंशसविभागतः । 

वृत्तान्यभिकरतौ चैव च्छन्दोज्ञेः कथितानि वे॥। ३५२५४४३२ 
भरतः 

अभितप्रा--द्टिः 
मनागरसतारा च चदितैश्च पुटेयतः । 
निर्वेदे चामिघाते च कायोदिभिरुपष्टुता ॥ 

सोमेश्वरः 

पुटौ प्रचछितौ यस्यास्तारे वीक्ितुमक्षमे । 
या सव्यथेव सा टृष्टिरभितपेति गीयते । 

विनियोगोऽभिघाते स्यात्तापनिर्वेदयोरपि ॥ 
विप्रदासः 

अभितप्रा दृष्टिः 
मन्दायमानतारायाः पुरैः प्रचुरितेस्तथा । 
सन्तापोप्ता दृरष्टिरभितप्ता च सन्यथा ॥ 

भरतः 

अभिनन्दः-देरीतारः 
ताले स्यादभिनन्दाख्ये ठद्रये दद्रयं गुरः । ।1००ऽ 

न्मापागरीरिसा 

अभिनयः 

अभिनन्द; प्रबन्धः 
यः पाटैरतन्नकैयैक्तः अयुक्तो गीतकोविदेः। 
अमिनन्दोऽभिनन्देन ताछेनेष विभूषितः ॥। 

जग" समह्टः 

अभिनन्दनः- देशीतारः 
अभिनन्दस्य नामान्तरम् । 

अभिनयः 
अमिशब्देनाभिमुख्य नशब्देन निषेधः यराब्देन यदर्थं खक्ष्यते। 

तेन स्वपार्युखदेरागमनेन आभिस॒ख्यं अभिसुखत्वम् । पाश्च- 

षेव त॒ रेचनपूवै अधोमुखोत्तानपरिवर्तनेन च यच्छब्दार्थ- 
मभिनयेत्। 

भघ्तोतः 

अभिनयः--देरीखसयाङ्गम् 
भावसंसुचकैरङ्ैमैर्तकी यत्र चति । 
यथावत्करणेसक्तेऽभिनयो नयकोविदेः ॥ 

कुम्भः 

अभिनयः 
रत्यादिकानमिव्यक्तिं नयन्तो वासनामयान् । 

रसावसाना व्याफपसयः कथ्यन्तेऽमिनया इति ॥ 

आङ्धिका चाचिकाश्चैव आदायः सास्विका इति । 

चतुर्विधास्ते करणैश्चतुभिरुपपादनात् ॥ 

अङ्गैः शिरःप्रथृतिभिर्निवृत्ता आङ्किका मताः| 

चाग्भिर्विरचिता गीतप्रबन्धाय्यासतु वाचिकाः ॥ 

आहाथ भूषणादिः स्यादाहायास्तत्दर्सिताः । 
सत्वे मनोभाविताः स्युस्तेन ये सात्विकास्तु ते ॥ 

यद्यप्यङ्कायैशेषा अरङ्भारास्तथाप्यमी । 
प्राधान्येन विभावादीनानर्यन्ति यदा तदा ॥ 

विवक्षितम्रधानव्वाद्धवन्त्यमिनयाभिधाः | 

ते च गावेषु हाराद्याः शब्देषु यमकादयः ॥ 

स्तम्भाव्या आङ्गिकत्वेऽपि सास्विकत्वं यदा भवेत् । 

तथोपपादयिष्यामो व्यक्तं मावनिरूपणे | 

अङ्गैरल्कवेरेव भाविवेरेव माषितिः। 

विभावादिरमिग्यक्तो रसाभिव्यञ्जको यतः ॥ 
५ [यरि 

तस्मादाहायीमिनया न भण्यन्ते प्रथञ्प्रया । 

चृत्यभावादुपाङ्खेषु गणनाश्च न ते प्रथक् ।। 

तस्मात्कायमनोवाग्िर्निमिताखिविधा इमे । 

वसे ातयोऽमीषां त्रयाणामपि कीर्तिताः ॥ 



अभिनयः 

केरि्यारभटी वत्तिः सात्वती मारतीति च) 
वधेन्तेऽभिनया आ्ित्येतासामेच ब्ुत्तिता ।। 

अकुर्वतां क्रियां काच्िच्छोभामालोपयोगिनाम् } 
केडानां यृत्तिरिव या दत्तिः सा केरिकी मता ।} 

हारः स्लसभूहोऽत्र सोद्योमात्पुरुषा भटाः । 
तेषां व्रत्तिससां वत्ति विदुरारभीं बुधाः ४ 
सत्संवेदनमस्यस्मिन्निति सन्त्व मनोऽस्य या । 
वृत्तिः सा सात्वती यस्यां साम्युख्यात्सांब सात्वती ॥} 

भारयप्य्हिता यत्र सा वृत्तिभारती स्म्रता ¦ 
ऋग्वेदाद्धारती जाता यचवैदान्त॒ सात्त्वती ॥! 
आथर्वणादारभटी सामवेदात्तु फैदिकी । 
वाचिकाभिनयाः सव मार्यं सुप्रतिष्ठिताः ॥! 

अआङ्गिकामिनयाः स्वँ तिसष्वन्यासु वृत्तिषु । 
आङ्किकामिनयेष्वेव पयेवस्यन्ति सान्त्विकाः ।४ 

तस्मान्मुख्यावभिनयो ज्ञेयावाद्धिकवाचिको । 
अर्थप्रतीद्युपायतवाद्वाचिफेऽपि न् मुख्यता ॥४ 
वाचिकोपकरतस्तस्पादाङ्गिको मुख्य उच्यते 
आङ्चिकोऽपि पुनस््रधा शाखान्तरे भवेत् ॥ 
केरप्रधानो व्यापारः तेषु शाखेति कीत्यैते । 
स्थानका्ै रुपकरान्तं हस्तकैः मवर्तितम् ।} 
करणेरङ्गह)रव्य निष्पन्ने चृत्तमुच्यते । 
भूतकाक्यार्थमाशिय चित्तवरस्यपणक्षमाः । 
दृष्टिप्रधाना व्यापाराः कथ्यन्तेऽङ्करसंज्ञया । 
सूच्याः स्युरङ्कुस एव भाविवाक्या्थसुचनात् ॥। 
आरभस्यां स्थिता शाखा साच्वयामङ्करः सितः । 
कैरिक्यां वर्तते नृत्तं त्रयोऽप्येते तिक्चष्वपि॥ 

वर्तने तत्वतो मेदो भावकेरेव भाव्यते । 
देराकाटवयोबस्धावेषभाषणश्क्तितः । 
आङ्किकोऽभिनयो वृत्ति्रयवाचिकसंश्रितः ।४ 

व्रिप्रदासः 

अचिनयग्रकाश्चः 

कतौ न ज्ञायते । वहवः शोका अस्माद्रन्धाटुद्धता अभिनय 
क्षणे दरयन्वे 1 अभिनयलक्षणे तञ्जापुरकोरागारे वर्तते 1 

अनिनयभूषणम् 
र्गारदोखरकृतप्र । तञ्जानगरकोश्चागारे वर्वते; कारः 

क्री. रा. {३५० 

२४ अभिमानः 

अभिनवरुपरः 
नास्यशाख्चव्यास्याता । काङः ॐ. ड. १००० कादमीरदेश्चखः। 

वितस्तानदीतीरे ग्रवरपुरे एकस्मिन्मटे अमिनवभारलयनेन 
व्यरचि । गीवाणमाषायां व्यास्याप्रन्थेषु महाभाष्य विना अस्य 
व्याख्या परां काष्ठा रुमते। अस्यां व्यास्यायामनुपय॒क्तं न 
किञ्िटुक्तम् । अबोधितं संहायितं वा न परित्यक्तम् । उद्धट- 
टोदटशङ्ककमभ्र तिमतानि सम्यक् शोधयित्वा व्याख्याला स्वमते 
सम्यक् स्थापयामास। तदेव मम्मटादिमिः प्रमाणीकृतम् । अस्य 
कीर्तिः प्रत्यभिज्ञाराक्विङ्चदीकरणेन सर्वत्र विदिता | 

अमिप्रायः-- रक्षणम् 
अभूतपूर्वं यो ह्यर्थः सादरयार्परिकरिपतः। 
लोकस्य हृद् य्राहि सोऽमिप्राय इति स्मृतः।। 

| भरतः 

अभूतपूर्वं इत्यसत्पदार्थः । केवकरलिपतः। केचित्खाद्यवस्तु- 
न्यभिमान इत्याहुः । तद्ैचिञ्यरहितत्वादुपेक््यम्। यथा-- 
तापसवत्सराजे सोऽयमसृलः पटः क्रियते इति योगन्धराय- 
णो्ोगं विमृद्य साङ्कयायन्योक्तम् । सोऽभिप्रायः। 

सभिनवः 

अभिप्रायः 
यदथं खाभिुख्येन पदाथां ह्युपक्र्वते । 
सोऽमिग्रायस्दुतकर्षः प्रायः शब्देन कथ्यते ॥ 

ररदातनय; 

अभिष्टुता्थम्-- काव्यदोषः 
अभिष्टुता विज्ञेय यत्पदेन समस्यते । 

यथा-स राजा नीतिष्ुराखः सरः कुलुमशोभितम् । 
सर्वप्रिया वसन्तश्रीः ग्रीष्मे मारतिकागमः | 

अव्र प्रतिपादमथंस्य परिसमाप्रलादेकबाक्यत्वेन निमजना- 
भावादमिपतत्वम् । 

भरतः 

अभिमानम् 
अभिमानमिति प्राहुः स्वपौरुषरुणाश्रयाम् । 
प्रतीति सुखमातान्तां महतीनां समुद्भवाम् ॥ 

भावविवेकः 

अभिमानः-- नाच्ारङ्कारः 
आरब्धात्यागः। यथा वेण्यां मात इति दर्योधनः। (५-३) 

सागरः 

अभिमनः- रक्षणम् 
धायेमाणस्तु बहुभिः वचने: कायैयुक्तिभिः। 
न यः पयेवतिष्ेत सोऽभिमानस्तु संज्ञितः ॥ 

भरतः 



अभिमानः 

यथा--ममेव दीतांञचोरमरतच्छटेति श्छे$े तादृशी अर्थस्य 
अर्थघटना कृता यस्यां कायेयुक्तिभिः फट्योजनाभिः धयेमाणो 
हृदये स्थाप्यमानो नावतिष्ठते इत्युदाहरणम् । एतदेव साददय- 
नाम्नाप्यन्येरुक्तम् । 

भमिनवः 

अनिर्णयोऽभिमानः स्यादभिघेयस्य हेतुभिः । 
सर्वैश्वरः 

अभिरुदता- मेना 
षड्जग्रामे सप्रमी मूधेन । 

(आ) रिगमपधनिस 
(अव) सनिधपमगरि 

प. मण्डली 

अभिरोदितीत्यभिरुतस्योद्रता चाभिरुद्रता । 
मृकैना रिषभेणार्य वरणश्चात्र देवतम् ॥। 

नान्यः 

अभिटपिताथचिन्तामणिः 
सोमेश्वरकृतः। अय मन्थः पञ्चप्रकरणास्मकः उताध्याय- 

परिमितो राजकमाराणां बोधनाय प्रवृत्तो राजविद्याविषयकः । 
तस्मिन्सङ्गातभागश्चतुर्थप्रकरणे षोडश्चरातोत्तरसहखम्न्थपरिमितो 
वर्तते। तत्र॒ भरतस्य चौक्षमामरागाः वेरस्यजनका एवेति 
निराकृताः । मन्थसतु नास्यसङ्गीतश स्तेषूत्क्रष्टः । प्रबन्धानां च 
सवोपज्ञोदाहरणानि सम्यक् दत्तानि । बहुभित्रन्थकरेरसो प्रामाणि- 
कत्वेन गह्यते । मनसोह्ास इदस्य भ्रन्थस्य नामान्तरमस्ि । 
काटः की-डा. ११४० 

अभिराषः--विरहावखा 
व्यवसायात्समारब्धः सङ्स्पेच्छासमुद्धवः। 
समागमोपायकृतः सोऽभिखाषः प्रकीर्तितः ॥ 
ठ्यवसायादिति । काम्यजनज्ञानं तस्मात् । 
नियाति विति च मुहुः करोति चाकारमेव मदनस्य । 
तिष्ठति च दरौनपथे प्रथमस्थाने शिता कामे ॥ 

भरतः 

अभिटापि- दर्चनम् ` 
अभिटखापि भवेत्तद्यद्याचमानमिवेश्षणम् । श 

8 

अभमिसारिका-- नायिका 
हित्वा ख्जांतु या शिष्ठा मदेन मदनेन च। 
अभिसारयते कान्तं सा भवेदभिसारिका ॥ 

भरतः 

मदो मद्यकृतंः। चकारात् द्रयं वदन् मदनस्येव प्राधान्यमाह 
अभिसरः सहायः । तस्य व्यापारेण प्रियतममतिक्रामति । 

अभिनवः 

अभ्युदयः 

अभूताहरणम्--गभसन्ध्यङ्गम् 
अभूताहरणं सद्धिः कथ्यते छद्यचेष्टितप् । 

सर्वेश्वरः 

कपटापाश्रयं वाक्यमभूताहरणं विदुः । 
भरतः 

यथा--रल्नावस्यां वासवदत्तया चिब्रफटको दृष्टः । तदनर्थ- 
कारीति मत्वा विदूषकः कपटेन आह । आत्मानमाङिखितु 
कष्टमिति आयेपुलेणेवेदं चित्रे छिखिते विज्ञानमपि दर्शितमिति 
अत्र कपटम् । 

अभिनवः 

एतदे वासत्याहरणमिव्युक्तं केशित्। यथा-मारविकाभ्िमिवर 
राजग्रसादपरीक्षाथ। विदूषकेन केतकीकण्टकश्षतस्य हसत्याः 
सपेदंशता प्रकारितेति । 

रामचन्द्रः 

अभ्यन्तरावहरणा-चतुष्पदागीतम् 
हितीयः सन्निपातः स्याद्यस्यां मध्येऽक्षराणि च। 
इत्यभ्यन्तरावहरणा साटुख्मरा निरूप्यते ॥ 

वेमः 

अम्यस्तः-हस्तपाटः 

करवर्तनया घातादभ्यस्तो जायते यथा । 
धणगिणगिधणगिधणगिणगिततिथिगित्त | 

वेमः 

अस्याः 

बहूत्वराब्दे द्रष्टव्यम् । 

अभ्युञ्चयः-- वर्णारुङ्कारः 
एकान्तरे: स्वरेयै स्यादारोहकमात्सृतः । 
अभ्युच्चयमर्ङ्कारं मेनिरे तं पुराविदः ॥ 
सगपनि 

प. मण्डली 

अभ्युञ्चये स्वरोश्वारग्धेकं त्यक्तवान्तरान्तया । 
सगपनिं 

जगद्ूरः 

अभ्युच्चयः- वर्णारङ्कारः (अवरोदी) 
(अव) निषपगस. 

प. मण्डली 

अभ्युदयः तनः 
मभ्यमम्रामे रिवर्जितषाडवः। 
मगसनिधप. 

कुम्भः 



अभ्रागमः २६ 

अञ्रागमः- तनः 

गान्धारमामे नारदीयतानः । 
निगमपध! 

नन्यः 

अमङ्टषटस्तः 

हस्तेन हस्तं छच्यित्वामङ्गखकरो भवेत् 1 
असङ्कखः पुरोभागे सापार्थे विनियुज्यते । 

टुःखवाक्यस्य श्रवणेऽमङ्गलकरो भवेत् ॥ 
विनायकः 

(अङ्गकीनामन्तः अङ्गटीप्रवेद्यपवंसन्धीः स्फोटयित्वा तासा- 

मधोनयनप्। ) 

अमन्द पु्न्दमकरल्द;ः--सूडपरबन्धः 
नघ्रे रागस्तरतीयाख्यस्ताखो मध्यलख्यः कचित् । 

पदानां ज्ञोभयाखपगुम्भने गानेतुकम् ॥ 

अन्ते पाटाः खरास्तेनास्तदन्ते पद्यगुम्भनम् । 

एषोऽमन्दमकुन्दाद्यमकरन्दाभिधानवान् । 

प्रबन्धः ्रीतये गीतः श्रीपतेः छष्णमूम्रुजा ॥ 
कुम्भः 

अमरः गीतारङ्कारः (प्रतिमल्यमेदः) 

गुरुरेको भवेद्यत्र सन्निपातः सं कथ्यते । 
अमरः प्रतिमन्योऽसो विदद्धिस्तेन गीयते ॥ 

संगीतसारः सं. 1 

अमराटी--श्रुतिः 
तारषड्जस्य तृतीया श्रुतिः । 

पश्वः 

अपरघ्टी- मेररागः (हरिकाम्भोजीमेरुजन्यः) 
(आ) सरिगमधस. 
(अव) सनिधपमगरिस. 

अमर्षः-- चिल्लाभिनयः 
अधिक्षेपावमानायैः कोधोऽमपं इतीरितः । 
पाश्रमागे पताकस्तु विसृष्टो नीचमावने | 
फासले पताकस्तु चरितश्चावमानङ़ ॥ 

असषंः-- व्यभिचारिभावः 
वियेन्धय॑बखाधिकैरधिष्धिप्तस्यावमानितस्य वा समुद्यते । 

रिरःकम्पनप्रस्वेदनाधोभुखविन्तनध्यानाभ्यवसायोपायसदहाया - 
न्वेषणादयोऽनुभावाः 1 

भरतः 

अरगन्ती 

अमर्षो विष्टितः सद्धिदोषिष्वमिनिवेशनम् । 
अधिक्चेपप्रमादाद्ा रोषाट्रा जयतं च सः ॥ 

अव स्वेदाङ्गवर्नताडनप्रहणादयोऽनुभ।वाः। 
सर्वेश्वरः 

असलम् - हसः 

तदेवोध्वीकरतं हस्तममटै परिकीर्तितम् । 

अमाय 

करीना बुद्धिसंपन्ना: श्चतिनीतिविशारदाः | 
स्वदेरयश्चानुर क्तश्च शुचयो धार्मिकास्तथा । 
अमाया मन्त्रिणश्चैव गणेरेते्मवन्ति हि ॥ 

भरतः 

अम्रुतवादिनी -मेकरागः (नस्भेरवीमेख्जन्यः) 
(आ) सरिमपधनिस, 
(अव) सनिधमगरिस, 

 अमृता- श्रुतिः 
धैवतस्य ठृतीया श्रुतिः । 

जग 

अम्बरम्--रागः 
ग्रहांरान्यास षड्जः स्यादङ्ग हिन्दोरखकस्य च । 
ममन्द्र्च नितारश्च रागः पूणो ऽयमम्बरः ॥ 

अम्बरीकल्याणीरागध्यानम् 
युवतिभुज्रटहस्ता ख्मुजादे रानिवासतत्कर ग्राम् । 
रासक्रोडालोव्यं मनसि ध्यायामि चाम्बरीकल्याणीम् ॥ 

रागसागरः 

अम्बिकवीगणा---वीणा 
पार्कछुरिकि सोमनाथेन स्म्रता--अस्या रक्षणं न विद्यते| 

अयगतिः- मेट्यागः (सूय॑कान्तमेखजत्यः) 
(आ) सगमपमघनिस. 
(अव) सनिधपमगमरिस, 

अरगन्ती--रागः 
धांडा धबहुखा चैव तारनि्ैक्तमध्यमा । 
स्पुरितोद्रमकैः पूणां पापन्यासारगन्तिका ॥ 

नान्यः 

मध्यमतार विमुक्ता थेैवतवहुष्य च सर रेगैमकेः । 
सप्रस्बरारगन्ती पापन्यासेन रञ्जनी भवति ॥ 

कट्यप्ः 



अरण्यपलः 

अर्यपन्रः- तानः 

षड्जग्रामे नारदीयतानः । 
निसग मप) 

अराटः-दस्तः 

तजेन्यादिपूङ्करीषु प्राच्याः प्राच्याः परा फ । 
दूर खोचा मनागवक्रा धतुर्वक्रा तु तजनी ॥ 

अङ्गः छुश्ितो यत्र तमराठ प्रचक्षते । 
आसीरवादादिषु प्रोक्तः स पैसां द दयस्ितः | 

अथ सीणां केटःवन्धे केशानां च विक्रीर्णने । 

दिखिः कार्योऽन्यपाश्वात्त् स्वप्र वतुरुध्रमः ॥ 

आव्रजञ्जनसंचे स्यादाह्याने पतदङ्खलिः । 

विवादे व्व्गलाघ्रस्धस्वस्तिकाकास्योजितप् ॥। 

प्रदक्षिणं करदन्द्र स्याद्भमःकेवरः पुनः । 

प्रदक्षिणं भ्रमन्कार्ये देवतानां प्रदक्षिणे ॥ 

कसय कोऽहं क संवन्ध इयसंबद्वभाषणे । 
बहिः पुनः पुनः क्षिप्नाङ्किभाकस्थितः पुनः । 

भारस्वेदापनयने लिपताकोदितेषु च ॥ 

अराल्खटकायुसौ- नृत्तदस्तो 
पताकौ सस्तक्रीकरत्य ज्यवृत्तपरिवर्तितौ । 
अलटपद्यावयेवाथ पद्यकोश्यो करावुभौ ॥ 
कमादुर्ध्वमुखौ कृत्वाः उ्यावृत्तपरिवरिंतो । 
अथाराटं करं वाममुत्ताने रचयेत्ततः ॥ 

यथान्यै खट कावक्त् चतुरश्रमधोमुखम् । 
कुर्यादेवं तथा हस्तावराटखखटकामुखौ ॥ 

अथवा रस्तिकाकारावरारुखटकामुखो । 
विधायादावराट चेद्रेचितौ खटकामुखो ॥ 
तथा वा भवतो हस्तावराखखटकामुखौ । 
वितक सविवादानां वणिजामेष युञ्यते ॥ 

वक्षोप्रस्ः पुरो वक्रः खटकास्यामिधः करः । 
उन्नताग्रः परोऽराटः तियेकिद्िसपरसारितः॥ 

पश्चिन्ययासतो यद्वा निजे प करौ यदा । 
ताखान्तरौ सितौ स्यातां तदेतावपरे जगुः ॥ 

अराट्वतना 
कमणा केचिताख्येन रचयित्वा यदा करः । 

९9 

मान्यः 

राद्ध ४ 

अशोकः 

गैर 
अरारो वर्तितः पश्चादयवेदरेष्टितकर्मणा ! 
प्रययपादि तदा धीरेरसाङकरवर्तना ॥ 

अरोकः 

तजेन्याद्यङ्गछीनां यदन्तरावेष्टने कमात् । 
अविष्टितक्रियापूवै सा प्रोक्तारालवर्वना ॥ 

कष्टिनाथः 

अरुणम्--दशनम् 
व्याघूणंमानमरुणं मुहुरामीखदन्तरा । 

रारदातनयः 

अरुणः- मुखरागः 
ईषट्रक्तोऽरुणो ज्ञेयः कोपे चामर्षसोकयोः । 
माने चापि प्रयोगोऽस्य दर्चितो वेमभूमुजा ॥ 

वेमः 

अरुणकान्तः--मेररागः (हरिकिाम्भोजीमेजन्यः) 
(आ) सरिमपमधनिस. 
(अव) सनिधपमधमधगरिस. 

असुणचन्द्रिका- मेर्रागः (खरहरपियमेरजन्यः) 
(आ) सगमपनिस. 
(अव) सनिपधपमगम. 

अरुणज्यलितम्-- मेररागः (धर्मवतीमेजन्यः) 
(आ) सरिगमधनिस. 
(अव) सनिधपमगरिस. 

अरुद्राम्बरी- मेटरागः (मायामाखवगौरमेरजन्यः) 
(आ) सरिगमपघनिस. 
(अव) सनिपमरिस. 

अरोचकम्--द्रनम् 
अपाङ्ककूणनं यत्र तद्रोचकमुच्यते । 

दारदातनयः 

अर्कगधिनी-मेररागः (हिम्भोजीमेरुजन्यः) 
(आ) सरिगमपस. 
(अव) सनिधपमगस. 

अगैरम्- करणम् 
वामपादकनिषएठायाः क्षेत्रगो दक्षिणः पुनः । 
साेताख्द्रयै खस्तजङ्घः पादः प्रसारितः ॥ 
तस्येवानुगतसद्वद्राहुः सन्नरुपहटवः | 
करे वामेवरे यत्र तदगैलमितीरितम् ॥ 
एतदङ्गद मुख्यानां प्रवगानां परिक्रमे । 
पाने = चरपातासयन्ष्वन, चम्बनम्नन- |) 



अरगीकम् २८ अथविदोषणम् 

परसा पुरतः कार्यबुभौ पादाठुगौ करौ । योजना पिण्डबिन्दौ च दश्चदप्ते दते द्रुतः । 
इतयत्र करणे प्रोक्तं व्याख्याने भह्तण्डुना ॥ ्रतद्रये च सरो वामहस्ते ततः परम् ।! 

५ रतदव द्वतः प्रोक्तो दचतुष्फे टधुर्रेत्। 
दक्चपादे दचतुष्क द्रत: स्यादष्टके घुः ॥ 

वामपादे दाष्टके च द्रतोऽल् षोडरो लघुः । 
अजेनाद्यो बाणनामा प्रसिद्धः काड ईरितः 

“ महाबीरपरिकरमे ” इति टक्ष्मणः। 

अधकारी- देशीतारुः 
प्ुतेनेकेनाधेकरी ! ३ मात्राः | 

ताटख्प्रसारः 
यत्ते वाध्रे च ताले च ऋजुः स्यात्संप्रदायतः ॥ 

अध्यैहस्तः | वेदः 
उत्तानितो चक्रतरौ शिष्टौ हस्तौ वरानने । ६ न 
बहि रङ्गष्ठसंयुक्तावष्येहस्तं प्रकीत्येते ॥ अदधन्मरी -- चर) +. एकोद्ि्, . “. ~. - -भूगतः. - ... “. ्रषठदेहगः । 

अननः च... .. .. रणं भवेत् वामाङ्गेनैव.. .. .. अजनभ्रमरी ॥ 
सप्तताटप्रदीपिकाकारः । अय प्रबन्धाध्यायेषु प्रमाणीकृतः । नागमः 

अजनः-दे्ीतारः | अज्ञनमतम् 
अञ्ुनाख्ये यु तटे तु दरतो ख्घु द्वतः ररः मुड़भ्बिनरसिंहाचायेकृतम । प्राचीनमतसंग्राहकोऽयं मन्थः । 
द्रतत्रयै खधुश्चैको द्रुतश्च विरामवान् ॥। अस्य कतां क्रि. श. १९२५ समीपे खतः । 
0०|| ०2 | 22|| ० अर्थप्रकृतयः 

दामोदरः अल रि & चेति 
ताः पत्नविधाः- वीजं, विन्दुः, पताका, प्रकरी, काय चेति। 

अञ्ुनः--मेलरागः रा अथेतासु (भारसम्भविधिषु) कथाडरीरोपादानकारणमूताः पक्वा 
गौरीमेखखमुद्भूत आरोहे मनिवर्जितः | प्रकृतयो भवन्ति । चतसृषु हि विधाय तत्वं परिसमाप्यते-- 
गघीनावरोदः स्याद्रादिरजैनसंज्ञकः ॥ कती कर्मकरणं ॒क्रियेति 1 ताश्च प्रकृतिपञ्चकोपटक्षणेन 

द्वितीयप्रहरोत्तरगेयः । प्रतिपाद्यन्ते । 
घदोबिखः भोजः 

अज्ञ॑नताङः--तारः बीजं बिन्दुः पताका च प्रकरी कायेमेव च । 
अजुनास्ये क्रमात्ताले द्रतो छुघुद्रेतः शरः । अर्थप्रकृतयः पच्च ज्ञात्वा योज्या यथाविधि ॥ 

द्रतत्रय लघु्ैको द्रुतश्च सविरामवान् ।\ | | # 
०।०।०००॥० अथप्रतिपत्तिविधिः 
$ 8 न वेदः नादादिदेतुको यः स्यादक्षराणां समुच्चयः । 

अश्ुनृताछड्पम् दयान _ आनुपूर्वीसयुदेखः स शब्दन्यपदेश्भार् ॥ 

अजनाख्ये क्रमे ते दरतो खघु्रतः शारः । साध्यसाधनसंयोगः सामानाधिकरण्यकाः । 
दरतल्य छघुश्यको द्रुतञ्च १ पदार्थमरतिपत्ते विधिः पञ्चविधः स्प्रतः ॥ 
अश्नाख्यस्य ताटस्य कथितं चोडप बुधः ॥ अधिष्ठानं स्वभावश्च गुणः कार्यान्वयस्तथा । 
०| ०1००० ® ^ येति (~ 

= तादास्म्यं चेति राब्दस्य तद्गुणाः प्च कीर्तिताः ॥ 
€ कु.म्मः 

अञ्जुनदाणः-काडचताङ्गम् ¢ चिप्र णम् 
पिण्डः स्यादादङायुतं बिन्दूनां खतसुत्तमम् । न 
सप्रमालो ब्रह्मता; सव्यहस्तेऽष्टधा भवेत् ॥. ३ अस्य विरूपतया व रिरःकम्पहू ङ्कारेर्वि- 
चलु्वारे ~ षणम् । यथा-र्कयाभरतद्क--ककेयो जननीति इदन- 
चतुवौरं वामहस्ते दक्षपादे हिवारतः । व #.. धी जननीति इनु 

ध मद्राक्यम् | 
वामाहमविकवारं स्यादधस्ताद्र््वमाचरेत् ॥ त~ 



अथव्यक्तिः 

अर्थव्यक्तिः-काव्यगुणः 
सुप्रसिद्धामिधाना तु छोककर्मव्यवखिता । 
या करिया क्रियते काव्ये सार्थद्यक्तिः प्रकत्यैते ॥ 

भरत. 

पाठान्तरम् 
यस्याथाुप्रवेरोन मनसा परिकरप्यते । 
अनन्तरप्रयोगस्य साऽर्थग्यक्तिरुदाद्रता 

प्रसिद्ममिधान अमिधान्यापासे यस्यां काव्यक्रियायां सा 
¢^ (~ क ¢ # (^ (५, टन 

अर्थव्यक्तिः. शव्दूगुणः। यश्ार्थ_ वण्यैते किरातादिनिदं 
स तथेत्र ठोक प्रसिद्ध इटर्थस्य गुणो ऽथंव्यक्तिः । 

अभिनवगुप्तः 

यत्रार्थस्वरूपस्य पूणं दशोनं ततरार्थव्यक्तिः। 
साहिदलययमीमांसा 

अर्थठ्यक्तिः परोददात्समस्ताथाव्रबोधिनी । 
सूर्चश्वरः 

अर्थव्यक्ति तु विद्रंसः प्राहुः संपूणवाच्यताभ् । 
प्रकारावषः 

र 

अथहीनम्--कान्यदोषः 
अर्थहीने तसंवद्धं सावशेपाधंमेव च । | 

भरतः 

अथान्तरम्--कग्यद)षः 
अवण्यं वण्यते यल तद्थ॑न्तर मिष्यते । 

भरतः 

अथापत्तिः-- रक्षणम् 
क ७ £ 2 

अथाोन्तरस्य कथने यत्रान्योऽधः प्रतोयते । 
वाक्यमाधु्ैसंपन्ना सार्थापत्तिरुदाद्रता ॥ 

भरतः 

यथा--ूर्वविटे जदष्ेयादिष्टोकः। जन्मान्तरेपुपि विरागो 
न प्रभथतीति अथीन्तरं प्रतीयते । | 

अर्थापेतः | 
तीरसं लौकिकापेतमदराश्चीयं च यद्धबेन् । 
तद्रसतु सूची स्यादत्र विष्कस्भंकादिभिः॥ ध 

सर्वेधरः 

तीरसोऽनुवितस्तत्र संसूच्यो वस्तुविस्तरः । 
अर्थोपद्धिपकैः सूच्यं पञ्चभिः प्रतिपादयन् | 

विष्कम्भचूलिकाङ्कास्याङ्कावतारम्रवेश्रकाः । 
सुच्यार्थसुचनोपाया एते पच्च मकीर्तिताः ॥ 

अतः प्रवेशकप्रायः प्रथमाङ्के निषिद्धयते । 

अधचतुर 

आदौ विष्कम्भक कुयदिति भोजेन दितम् ॥ 

अधकर्तरी- बादनम् (उमयहस्तव्यापारः) 
दक्षिणः कर्तरीं कुयाद्रामहस्तसतु तन्तिकाम् । 
यत्र सारणया हन्ति प्राहुस्तामधेकर्तरीप ॥ 

अ्धकर्वरी- वीणायामुभयहस्तव्यापारः 
कर्तरीं कुरुते हस्तो दक्षिणो यत्र त्तिकाम् । 
हन्ति सारणया वामः प्राहतामधैकर्तरीम् ॥। 

अधकतैरी- हौडुक्षिकहस्तपार 

विरखानामिकामध्या तजेन्यङ्गलिताडनाम् । 
अधैकर्तरिका संज्ञः पाटः सञ्जायते यदा ॥ 

गिटाखं समह घेटभेह् चन्न हैद्ये हंगिव्थोदे. 

अधकुखितम्-- जानु 
नमनात्तु नितम्बस्य परोक्तं जान्वधेक्रुञ्चितम् । 

खवतेस्वधेकुश्ितम्। 

अधेखलञ्जा--चतुप्पदागीतम् 
यश्रात्वर्धन भिन्नाचेदधेखश्चेति कश्यते । 

गुर्बक्षरपूायपदा टयल्लयसमन्विता । 
अभ्रखञ्ञेति विज्ञेया तचेद्रादशभियुता ॥ 

नेपाङादरी एवाय भरत््ोको वतते । 

¢ 

अधचतुरश्रः-- म्गतखः 

टद्रयै दद्रयं अष्रावत्ता भवेत्तदा | 

रारद्ातः 

६ 

सोमे 
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अधचतुरभौ- नृतदस्तो 
दक्षिणे खटकास्यः स्याद्रामः स््रद्रेचितो यदा | 

तद्यैचतुरभाख्यो स्याताभेयाह् माधवः ॥ 
विप्र 



अधेचन्द्रर । 

अर्धचन्द्रः-- वादनम् (उमयदस्तव्यापारः) 
सशोऽङ्खषठकनिषठाभ्यामधचन्द्रोऽभिधीयेते | 

अररचन्द्रः--बीणायाभुमयहस्तव्यापारः 
कनिषठाज्षठ सश्चतो यत्र तन्त्री सहैव तु । 
अधैचन्द्रं तदा पू पूर्णचन्द्रनिभाननः ॥ 

कुम्भः 

अधचन्द्रः--दतः 
एकतोऽङ्गलिसंघति यत्राङ्टे सितेऽन्यतः। 
चन्द्ररेखाकृतिभाति सोऽथचन्द्रोभिधीयते ॥ 

उपर्यत्तानितोऽर्धन्दावु्ध्वगो बाखपादपे । 
पराड्मुखस्तु खेदे स्यात्कपोकफरकं दधत् । 
भ्रयोक्तव्यः कृशे मध्ये बलान्निवांसनादिषु 11 

अधचन्द्रखस्तिकहस्तः 
कटिखरे त्वधेचन्द्रो निश्िप्रौ सखस्िको मतः | 
कटिपा्वं चाधचन्द्रः कटिभागनिरूपणे ॥ 

विनायकः 

अधनर्ुटा--चतुष्पदागीतम् 
अर्धेन भिन्ना विज्ञेया चतुरश्राधैनकरैटा । 

वेमः 

अधनिकुडकम्-- करणम् 
स्यान्निकुट्कमेवार्धेनाङ्गेनाधनिुद्रकम् । 
अश्िताविति शब्देन क्रियवरिष्टय मीरितम् ॥ 
मुनिनेवारुपद्यस्य स्मरता पूर्वलक्षणम् । 
सखदेहाभिमुखं पष्ठभागेनाकषणं मतम् ॥ 

षण्युखम्रमुखेः म्रक्तमच्ितं तन्न सङ्गतम् । 
 अभरूढनिजशघारूपवाक्ये तदिष्यते ॥ 

ज्थायनः 

अश्चितो बाहुशिरसि (?) हस्तरत्वभिमुखाङ्लिः। 
निषुश्चिताधैयोगेन भवेदधैनिषुटरकम् ॥ 

भरतः 

तदेबाधेनिशुटरकं स्यदेकेनाङ्ेन चेत्कतम् । 
अग्ररूढ वचः प्रोक्ते तत्रेव नियुञ्यते ॥ 

२०५ अध॑प्रवृत्ता 

अर्धनिङुटुकः--अङ्गहारः 
नूपुर विचत्तनिषुद्रां निकुद्राैरेचितरेचकनिङुटूकटङितवेरा - 

खरेचितचतुरदण्डरेचितकवृथि कक्घषितनिकुटरकपरे संभ्रान्तोद्ध - 
हिितोयेमण्डटकरि हस्तक टी छिन्नानां सप्रदशकरणानां भ्रयोगे 
अधेनिुटरकः । 

सारः | 

अथेपताकः- हसतः 
तिपताकनिष्ठा चेत्तु नता सोऽधेपताककः। 
ऋकचे ्ुरिकायां च ध्वजगोपुरशङ्गयोः। 
युञ्यतेऽधेपताकोऽयै तत्तत्कर्मप्रयोजपैः ॥ 

गौरीमतम् 

लिपताफे कनिष्ठा चेदक्रिताधपताकिका । 
पताकाधेः पुरो भागे बध्वा पटवदरैने ॥ 
तियेग्बष्द््वा तु यो हस्तः फरुकस प्रदरे । 
तजेन्योद्धां पुरो भगे बध्वा तीरनिरूपणे ॥ 

ऊर्ध्वभागे पुरोभागे चलने चोभयार्थकम् । 
पृष्ठभागे पुरोभागे चख्नै ककुमे तथा ॥ 

पुरोभागे चोध्व॑मुखे बध्वा तु छुरिकार्थके । 
पाश्वस्थटे तु तियक् च चलितो सन्धिभावने ॥ 
वामभागे चानुदूःल्ये ऊध्वमरि संयुतौ यदि । 
चरितो कीडमानार्थ चैकमत्स्यनिरूपणे ॥ 
रिरःस्थरे तु यो हस्तः ध्वजार्थे गोपुरार्थके । 
ृङ्ा्थऽपि नियोक्तव्यो भरतागमवेदिभिः।। 

विनायकः 

अधेपाणिः--दस्तपारः 
एकहस्ताम्रघातेन त्वधे पाणिरुदाष्टतः। 

धगिड धगिड दरगिड दरागड । 

अधेपुरारिका--पादपारः 
भूमिख्ितेनोदरत्तन पादेनेकेन यत्तदा । 
उट् वृत्तस्वादधस्याडघ्रेः क्रियते चेनिक्कटूनम । 
तदा ृत्तविेषज्ञेः कथिताधपुरारिका ॥ 

वेमः 

अध्रवत्ता-चतुप्पदागीतम् 
श्थितं प्रवृद्धमथवा दयं वाऽर्धे निवेशितम् 
यस्यामधेप्रवत्ता सा कथिता बेमभूयुजा ॥ । 

वेमः 



अधमण्डख्वर्तना ३१ 

अधेमण्डलवतना 
सविखासं यदा स्यातामुरः पाश्चो्मण्डट । 
वितो स्वोक्तरीत्येव त्वधमण्डखवर्तना ॥ 

भंशोकः 

अधरेचितो 

अधमायुरी-- मार्जना 
जायते पुष्करे वामे षद्जश्ेहषभः पुनः| 
वामे तटे पुष्करे स्याद्धेवतस्तू््वपुष्करे । 

वेर्दि (५ तदा ज्ञेयाधैमायूरी माजैना मारवेदिमिः । 
¢ = (^ 

५ अधंमण्डलिका - देललीचारी वेमः 
तरखसङव्रष्टभूमागो चरणौ मन्दमाहतौ । अधेगुकुरा--दषटिः 
भ्रमन्तौ यतर गच्छेतां पश्चाद्भागे यथाक्रमम् । अ्धसंपुहतारा च य॒क्ताधमुज्कटैः पुरैः । 
अधेमण्डलिकामाह्श्चारीमेतां विपथ्ितः ॥ गन्धस्परीरसाहादे योज्या्सुङकटा बुधैः ॥ 

वेमः सोमेश्वरः 
८ (८ &\ र ० त 

अधमप्डला-- गतिः अधेव्याकोचतारा च ह्मदाधमुकटेः पुरैः । 
मण्डली मण्डलाकारा तच्ाधा चाधेमण्डटी | स्मिताधेमुक्कुखा रष्टिः किञ्ि्टखिततारका ॥ 

देवणः रारदातनयः 
५ 8 अ $ ति धेमत्तष्टी--करणम् अधेथृत्त-- वंशगतिः 
स्रखन्नपसतौ पादो हंसपक्षो धृत्रमः। नध्रा्टेऽथ पिहिते वेशः संपूथते यदा | 
वामः सव्योऽधचन्द्रसतु यत्र कस्यां विधीयते | अमुक्ता गतिर्ञया द्रतशब्दविधायिनी | 

अधमनत्तष्टितत्वज्ञैः ज्ञेय तत्तरुणे मदे । कुम्भः 
पश्चवच्ितं कट्यासत्र कीतिंधरोऽत्रवीत् । अधैभुक्ता- वदोऽङ्गरिगतिः 

(~. न भ, ५.% 

हस्त नितसम्बमव्रेव परे प्राहू्मनी पिणः ॥ = ६ ॐ ८२ "याप्यस्य अ सुत्त जं नयनः | = १ प धेमुक्त तु जायते । 
अप +. ध्मागधी- गीतिः वरिराखिर 
अथाधेमागध्यपि छक्ष्यतेऽत् विरम्बितेनैव फटेन युक्तम्। रचि 

& ^~ + ध तम् प्र गायेत्कटायां पदमादिमायां पदान्तरेणाथ युतं तद्धैम् ॥। अभेरचितम् करणम् 
गायेत्पुनरमभ्यख्येन युक्तं कटं द्वितीयामधिकरय सम्यक् । 1 0 
कटां ठृतीयामधिकरय पश्चाद वृतीयस्य पदस्य गायेत् । ०) न 4. ५ 
पदान्तरं च दरूतमानयुक्तं सेवाधैमागभ्यभिधावती सख्यात् ॥ पाच च सन्नते वाम विश्नतपादं निषुदेत् | 

रघुनाथः यत्राधेरेचिते तस्स्यादसमञ्जसचेष्टिते ॥ 
अलराधेमिति पदसंवन्ध्यथेपादसेनाधैसागघी । न च पादाय - +... ^ (~ £ क ¢ [> (~ निदृत्तिनिटृत्ताव धः, अ्वृत्तिनितरत्तिगः हेतुर्मन्तव्यः। यतः साम- अपविद्धः करः सुच्या पादश्चैव निक्ुष्ितः । 

वेद्गीतप्रधाने आल्त्तिष्वधे आद्ियते। य उ वरयात्मा जातवेदसम्। सन्नते यत्र पार च तद्भवेदधैरेचितप् ॥ 
भर भरतः 

अधरमागधी--चतुप्पदागीतम् मण्डले स्थानके स्थित्वा वश्चसस्थः खट कामुखः। 
द्रतमभ्यट्योपेता छधुयुरवश्चरान्विता । सूचीमुखं चाप्रसा यदा तस्यान्तिके कृतः ॥ 
तद्धेताटककलिता मागध्येवाधेमागधी ॥ अक्गिरद् घट्टितः पाश्च सन्नतं चापसारणे । 

केमः चदधैरेचितं योज्यमसमञ्जसचेने ॥ 
अ 9 गयु = पर ह रव टे . स न्त मः 

दां देवः ध पाय्रा - प्रकखाच स्वरातत्तकमः 
१ षड्ज £ (द ¢» (= न 

वामकरे पुष्करे षड़जर्पभो च दक्षिणे तथा । अधेरेचिते ---नृत्हस्तो 
उध्वेफे धेबतश्चेवम वेमायूयदा्रता ॥ चतुर भ्रष्तयोरेकशचेत्तदात्वभररे चितौ । 

श्रतः 4 



अधरेचितो 

दक्षिणो रेचिताकार वामः स्यात्वटकामुखः। 
यलैतो नरयतत्वज्ञेः कथितावधरेचितौ ॥ 

एकतो रेचितसत्वेव चतुरखरोऽन्यतः स्थितः । 
त्रिपताक करौ नृत्ये भवेतामधरेचितौ ॥ 

अर्धवीणा 
सेवाधैवीणा कथिता या तुम्बरहिता यदि । 
मन्द्रतन्ी विहीना च कम्बुः स्यादुन्नता पुनः॥ 

कक्ुभादिलक्ष्म तदूज्ञाः तुम्बुरीगतमूचिरे । 
एषाधेवीणा प्रायेण गानसाहाय्यकारिणी ॥ 

अर्सश्चः--हस्तपारः 
उद्भरे पटादौ तु तजेन्यङ्कष्ठताडनात् ॥ 
ततः करतसेषटरासादधेसच्चो भवेद्यथा ॥ 

खें खं द्रिखे द्रिखें खेटखे खेट । 

अधसमः- दसतपाटः 
विषमस्य विपर्यासात्पाटस्त्वधैसमो यथा 

ददगिरि गिरिकिट दगिर्दधोंभिं धां जिदं) 

अर्धसागद्रः- गीताङ्गम् 
अधेसामुद्रो देगेयकविधानेन षोडरगणो भवति । 

अधेसावित्रः-- तानः 
षड्जग्रामे नारदीयतानः। 
मपथधसरि! 

अधसावित्री- तानः 
मध्यमग्रामे षड्जहीनषाडवः। 
रिमिधपमग 

अधेघ्नची- करणम् 
अधौङ्गेन कृते सुचीयधेसूवि निगद्यते । 

अधेस्खरितिका-पादपारः 
अधेस्खङितिका तियं गेकाङ्घरः स्खटनाद्धवेत् । 

विप्रदासः 

सोमेश्वरः 

नारायणः 

वेमः 

गृबन्युः 

गान्य; 

कुम्भः 

ज्यायः 

अर्पणम् 

इयं व्यवहारे अडस्वछितिकेत्युक्ता । 

अथेखसिकम्--करणम् 
चरणो स्वस्तिकौ हस्तः करिणो य्न दक्षिणः । 
अपरो वक्षसः खाने तद धैसखस्तिकं विदुः | 
सव्यै कीतिंधराचायैमटूरतण्डुपुरोगमाः। 
कटिस्ते पठन्यब् व्याख्यान तस्य कथ्यते ॥ 
अधैचन्द्रामिधः कस्यां पश्चप्रयोतकोऽथवा | 
पक्षवश्ितको वापि यथाक्ञोभं विधीयते ॥ 

ज्यायनः 

कुर्भसतु 
“^ करिहस्तो दक्षिणः स्यादितरः खटकामुखः ” 

इतयपरहस्तं निर्दिशति । 

अधंखसिकम्--रत्तकरणम् 
चरणो स्स्तिवौ हस्तः करिणो यत्र दक्षिणः । 
अपरो वक्षसि खाने तद धेस्ठस्िकं बिदुः ॥ 
अधेचन्द्रामिधः कस्यां पक्षप्रद्योतकसद् । 
पक्षिवश्चितको वापि यथाशोभं विधीयताम् ॥ । 

नन्द 
अस्मिन्करणे मौर्रिचितकचाखको प्रयुज्यते । 

अधाथिपाणिः--हस्तपारः 
कराधेयोस्ताडनेनाधौषपाणिभवे्यथा । 

खुधां खुधां । 
वेमः 

अर्धावकीणः--वाचारु्कारः 
रते ख्यं समारभ्य पणवो ददैरोऽपि वा । 
अवपाणौ यदास्यातां तदा स्वर्धाबकीर्णकः ॥ 

भरतः 

अर्धावकीणेः-- वादप्रकारः 
द्रत ख्य समारभ्य पणवो दद॑रोऽपि वा । 
अवपाणों पुनय।ति तदा त्वधौवकी्णकः ॥ 

भरतः 

अत नेपाखादञ्च अक्रीर्णं इति परितम । 

अर्पेणम्- स्वर्गम् 
अपणं नाम लीरायमानमधुरवणनाखवरेण पूरयदिव 

रसं यत्पश्यते तपदेणम् । 
नान्यः 



रतत्यागरोण्डः 

अरक्षितत्यागशोष्डः-- देशीतालः 
अलक्षितत्यागसौण्डे लौ बिन्दुख चतु्रैती । 
रो दो र वेदचिन्टुभ्यः परं हसौ दत ख्षू॥। 
© {०००० || ॥००८०८० |०|॥ 

गोपतिः 

भररगम्--उल्ुतिकरणम् 
अवाङ्मुखः समुदपरुत्य विवरत्य गगने पुरः । 
निपत्य चोत्कटे स्थाने स्थितश्चेदलगे भवेत् ॥ 

प्ररगम्--पादमणिः 
यस्मिन् समस्ितस्याङ्घेजानुक्षेत्रेऽपरः पुनः । 
चरणः छुञ्ितोरिक्षप्र तथा वलितजादुकम् ॥ 

सस्ति्कं विच्युतिं चैव छुर्वन्नुर्वीतरं मुहुः । 
विदिक्षु ताडयेदेतदलर्गं परिकीर्तितम् ॥ 

वेमः 

ठगाभ्रमरी-मरमरी 
वैष्णवे स्थानमासखाय मुवि वामाङ्घ्रिणा स्थितः} ` 
प्रसायें पादं पुरतः भ्रामयेद्ूमिमरपरसान् ॥ 
उर्ध्वकायतिरच्धीनो नमनोन्नमनैर्ुहुः । 
अर्गभ्रमरीमेनामामनन्ति मनी षिणः ॥ 

वेमः 

टगमदिष्डः--धावनलगनृक्तम् 
जोडस्योरध्वपदन्दरं वनेन पतेद्धवि । 
सख एवाख्गमो दिण्डः कथितो भरतेन च ।! 

वेद इ 

लगाज्ितम्--उश्ुतिकरणम् 
कृत्वाखग यदा वेगादच्ितं रचयेन्नटः । 
दाख्गाच्ितं ज्ञेयं सद्धिरन्वर्थनामकम् ।। 

भखोकः 

रगोत्प्टवनम् 
उपप्युत्य पा्चेयुगटं करिदे रो तु विन्यसेत् । 
बध्वा कराभ्यां रिख रावलगोटप्टवनं भवेत् ॥ 

नघ्यदर्पणम् 

यः पारवायम् | 
यादटम्रः कोणघाता्ुण्डटीस्परोवर्सिंतः 1 

वेमः 

अरुङ्कारविधिः 

अटम्मः- हौडकिकस्तपाटः 
अलमः कुण्डरीहस्तो यत्राटम्रो भवेदसौ । 

खुखंदः खुखुदः द्ये हे हश्च गिरे गिघोरे । | 
वेम 

अटड्ारः- नेप्यभेदः 
अखङ्कारस्तु विज्ञेयो मास्याभरणवाससाप्। 
नानाविधः समायोगोऽप्यङ्खोपाङ्कविधिः स्मृतः ॥ 

भरतः 

अटट्भूार्ः । 

तताठङ्कारब्देन किमुच्यते। अर्ङ्कारखब्देन मण्डनसुच्यते। 
यथा-कटककेयूरादिनालङ्कारेण नारी पुरुषो वा मण्डितः शञोभा- 
मावहेत् । तथां एतेरलङकरः प्रसन्नादिभिरलङ्कता वणांश्रया गीतिः 
गातुः श्रोत्णां सुखावदहयो भवति । व्युत्पत्तिसत॒ डकृञ् करणे इति 
धातुः । अरब्द॒पूरवः अठंकृतम्द्कारः । घडन्तोऽयमल्ङ्कार- 
राब्द्ः | 

मतन्न 

अल्कारः- देरीतारः 
अलङ्कारे प्ठुतदन्द्ान्मध्ये स्ादूद्रत तस्यमुः (१) 3० 

सक्ष्मणः 

जलद्रः 

विरिष्टानां खराणां यः सन्दर्भ रक्तिवनः | 
वणध्ित्र्रयोगस्तमल्ङ्कारं भचक्ष॒ते ॥ 

पण्डितमण्डली 

अलङ्करोति यो रागे मूर नाजातिवर्णवैःः। 
स्वरैः शद्धे विकृतैः षाडवौडवभूपितैः ॥ 
नानाचित्रकखायोगे सोऽरुङ्कारोऽमिधीयते । 
अलङ्कारः रूरूपं स्याषटिशिष्टे वर्णगुम्मने ॥ 

टदेमीनारायभः 

अलङ्कारविधिः 
अट्ङ्कारप्रकारेण मूृरैना ्रथमसू.रः | 
मन्द्रो ज्ञेयः स परः स्याद्विगुणस्तारसंज्ञिकः ॥ 
पूर्व॑ः पूवोंऽथवा मन्द्रो भवेत्तारः प्रर: परः । 
्ञेयो मन्द्रसमानार्थः असन्नञ्च मृटुस्तथा ॥ 
तारा दीप्निंसमानार्थो मन्द्रो बिन्दुडिरा्िपौ । 
उर््वरेखाद्धितरिरा तारखिः कथितः धरतः। 

॥ पण्डितसण्डयी 



जरुङारा; ३४ अरुब्धरुक्षणपदाथौः 

अरङ्ाराः--तिपुप्करे कस्य त्वमिति न्तीति वाक्ययोः परतिषेधने। 1 तुच्छादुयुक्तारृतत्वोक्िष्वेव सीभिः प्रयुज्यते ॥ र 
५८ 1 ट | ॥ = 

य अतोद्यान्तराणां हि परस्परसमन्वयः । बहरी 
© ।। 

तमर्ङ्कार इत्येवमूचे स भसर्तो यथा । व ति 1 क 
वीत कु गतयो विंसषतिः 4 नन्दि ४ । चायो दार्विति 
१ < दाल्यः एकं : । खराः विंदति: । यथा-- 

छिन्नविद्धः प्रविद्धश्च वादययसंश्नय एव च । 
सतो ज्ञेयोऽर्ङ्कारः प्रतिविद् युतः ॥ ५ 

र ऽक ् चिक व तारगतिः रूपगतिः मन्दगतिः 
दरगोऽवकी्ोऽप्यनविकीरण्चापि तथा पर्ः । त ति ववति धीतिः 
परिक्षिप्न एककरूपस्तथैव नियमान्वितः ॥ कीचकगतिः चिलगतिः गजगति 
साचीकरतः समलेखधित्रलेखस्तथैव च । मन्द्रतारगतिः भूगतिः मतङ्गगतिः 
सर्वसमवायज्ृतो दृढ इत्येकर्विंरातिः ॥ वेणगतिः मितिः तिः 

मान्यः ( 

५ गा्रगतिः अचटखगतिः स्वरगतिः 
अरङ्कारिकि-- शरुतिः धवर्गतिः दरतगतिः 

मध्यमस्य चतुर्थ श्रतिः । सण्डटीमते तारमध्यमस्यैव । नन्दिन्यः-- यथा 
अलक्लरिणी--श्चति “ नन्दिनी कुमुदनन्दिनी विषमनन्दिनी 

| ति परमनन्दिनी बन्ध्यानन्दिनी आभोगनन्दिनी मध्यमय तृतीया श्रुतिः । ध 
पाल्कुरिकिसोमः रीतिनन्दिनी विद्यानन्दिनी लखोकनन्दिनी 

अस्य मते मध्यमः लिश्रुतिरेव । निर॑क्तनन्द्नी मेषनन्दिनी  कूटनन्द्नी 
अवर्तनन्दिनी पत्रिकानम्दिनी साकारनन्दिनी 

अलद्धनम् मान्यनन्दिनी प्रयोगनन्द्िनी प्रतिभानन्दिनी 
वहुत्वशब्दे द्रष्ठ्यस् । चतुरङ्गनन्दिनी रीतिगाननन्दिनी 

© € ध॒ 

अंख्पद्मरवतमा | चायंः-- पथा 

अदटपद्छकरे यद्व व्याघ्रततिक्कियया यद् । चारी सचारी चिच्रचारी 
वर्वितः साटपद्माख्या वतना गदिता बुधैः ।। भूवा वहुचारी अङ्गचारी 

भदोकः बिन्दुचारी क्रीडाचारी करणचारी 

अभ्यन्तरे कनिष्ठाया वर्तन्तेऽङ्गखयः कमात्। स्तम्भचारी अतिमन्दचारी कर्मचारी 
ठ्यावृत्तिक्रियया यत्वं साटपद्मस्य वर्तना ॥ अगुतारचारी सुप्रचारी अष्टादेकूचारी 

कष्टिनाथः अनुबन्धचारी विनम्रचारी एकस्वर चारी | ॥ | 
अल्पश्ी- रृ्तदस्तौ न ४५५ 

कर्मणे क ( ५ ६ कन्दक 

मणे ्े ष्िताख्येन वक्षःस्थावरुपहवौ । 1 कु 
अंसान्तिकं ततो गत्वा प्रसृतावर्पद्यकौ ॥ 1. 

| अरोकः शारी गौडञ्ञाली एक्डाली 
ध पतिकाश्चाटी विसुक्तछाली करणा टपषटुवः-- स्तः र यक्तं कृरणश्याली 

व्यावर्विताख्यं करणं कृतैव समवस्थिताः । आभोगारी रागशाली मनोहारी 
[नी ल्यः फरतले न ल ॥ पा चतुरजेराटी गादाठी शर“. ~ आकाशशाटी विचिवरशाटी रसशली 
अरूपद्यः स एव स्वाद छीनां च केचन। मृक्ताराटी पूरिताशञाटी 
अस्य व्यावर्तितस्थाने परिवतिंतभूचिरे || कोदण्डदाली वीणी 



चुषप्रियः २५ अलावणी 

स्वराः-यथा यस्मिनिदमलताख्यं छटिते नृत्त इष्यते । 

मन्यवन्धस्वरः सरान्तरसूरः एकमाचराष्टरः दित्वा नितम्बम् डो की्तिधरः करम् ॥ 
न 

ज्यास्नः 

[मोदस्वरः दि माच्रष्ठरः मनोहर्वरः 
वेज्ञानसरः विकृत्ठरः कमस्वरः अटातकः-अङ्हारः 

स्वरः आत्मानन्दस्वेरः मान्यस्वरः रूस्तिकव्य॑सितव्यसिताखतोर्ध्वजानुनिकुच्िताधेसची विधिप्रो- 

व्येकस्वरः कर्मस्वरः वर्तिनीसरः दूघृत्तकाक्षिप्रकरिदस्तकरी छिन्नानां करणानां क्रमास्रयोगेऽखातकः। 

तिष्ठाखरः सर्ववर्तिनीश्षरः दततैटष्रः असातचक्रम्--चाख्कः 
ेव्तिंनीश्ठरः पच्छस्वरः ` पराङ्मुखः पाणिरेको वहिरन्तश्च चक्रवत् । 

सङ्गी तचूडामणिसारः विष्ेठेत्पाणिरन्यखाखातचक्रविडम्बनम् । 
अटम्बुषप्रियः-- तानः कुरुते चेत्तदाखातचक्रं तञ्जैरुदाटतम् ॥ 

रामे नार्दीयतानः। भेम: 
निसरिगमप! अलाता-- चारी 

नान्यः पश्चाटप्रसायं चरणं वछनाभ्यन्तरीकृतम् । 

रसम्ू--दरेनम् अन्योरुदेकाभिमुखं तटं तस्य विधाय च] 

अलसं तु भवेदिष्ठाद्रीडयाभिनिवर्तितम् ! पा्णिना चेद्धवि न्यस्येदखाता परिकीर्तिता ॥ क 

| वेमः । 

रातम् मण्डरम् । अलाता-- देक्ञीचारी 8 

करते दधिणः सूरी बामोऽपक्रोन्तचारिकाम् ! पशचासरसारितः पादः पादेनान्यनं सत्वरम् । 
पाकान्ता दक्षिणस्तु वारोऽखातां तथैव च ॥ रष्चितो यच्च तां चारीमलातां मन्वते वुधाः॥ 

षड़ारं सप्रवारं वा कृत्वा चागमः क्मादिमाः । = 
मण्डल भ्रमणं पश्चास्छुर्यादाक्षाचुष्टये ॥ ४ ॥ 
द्क्षिणोऽङ्घ्रिरपक्रान्तां वामोऽति्न्तचारिकाम् । 2 + कुभो वन्त उन्मुखः । 
भ्रमरीं च कमात्दरत्वा ठछितं चरणक्रमम् । मषान्तनिमिता तन्ती स्मा ऋका समा टरटा। 

करोति यत्र तस्रोक्तमरातं मण्डं बुधैः । भष्टावराङ्गुखनाद तुम्बं वेदाङ्गलाननन् । 
वेम: दन्तनामिसमायुक्ता दोतिवन्धनवर्जिता ।। 

कुयोद्रामाङ्िणा सूचीं भ्रमरीं दक्षिणाङ्प्रिणा | पालिका करपैरादरीना भवेदाद्ावणी गुमा) 
मुजङ्गलासितां चारीमलातामपराङ्धिणा ॥ निष्कस्य प्रकारेण वाद्याडावणिका सदा ॥ 

षड़ारमथवा सप्रनस्वः कृत्वा कर्मादिमाः । बिन्दुनादसमोयेता तम्ब निक्षिप्य वक्षसि । 
क्षिप्र भान्ता चतुर्दिश्च समन्तान्मण्डलाकृति ॥ मध्यमानामिकाभ्यां च वाद्या दक्षिणपाणिना ॥ 

अपक्रान्ता दक्षिणेन वामेन त्वङ्घ्रिणा यदा । मन्द्रे मध्ये च तारे च चिस्थाने चिन्दुरिष्यते। 
अतिकान्ता भरमरिके विधत्ते खुटितेः कमेः । तुभ्विमूं सत्पीड्य वामाङ्गेन घारयेत्॥ 

तदृ मण्डर सत्सदा शङ्कररकएम्। इतरामिसत सद्म॑मिः खर्यक्तिर्विधीयते। 

छत विष्ये दरविणः पाणि वांमहस्तश्चतुःस्वरः । 

सातम्-- करणम् एवं सप्रकमेक स्यादखावण्यां प्रतिष्ठितम् ॥ 
दश्चिणेनाङ्पध्रिणाखातां कुवस्तेनैव पाणिना । सोमेश्वरः 

नितम्ब चतुरस्र च विधाय क्रमशः करन् ॥ 

ब्रामेन चरणेनोर्ध्वजायुचारीं प्रकत्पयेत्। 
ब्रामद्गेनापि कुवीत भू योऽखातादिकक्रमम् ॥ 

अलवणी- वीणा 
सम्यगाावणीश्प सटक्षणसुदी यते । 
दण्डो मलयजेन स्यद्धेणुना म्बदिरेण वा । 



भखवणी 

एकाङ्गखमितं स्वस्याः खुपिरं कायैमन्तरा । 
षडङ्गः परीणाहो देश्य स्यान्नवसुष्टिकम् ॥। 
अत ऊध्व मवेदै्यमः चतुर्दशसुष्टिकम् | 
कृक्कुभस्तत्प्रमाणः स्याद्धोहपत्र विवर्जितः ॥ 
दृण्डानुरूपतः श्ष्णा विधेयो नाभितुङ्गकम् । 
कौरदोयेः पट्सू्रैवां तन्लीयुग्मे प्रकल्पयेत् ।। 
ऊध्व तुम्बस्य भागे द्िवैप्रीयात्तारतच्त्रिकाम् । 
एकवारं ततो मन्दतन्तीमासञ्जयेदढम् ॥ 
जीवद्रय दयोसतन्त्योः ककुभे स्थापयेत्तथा । 
कांस्येन वा सुवर्थेन भूषयेत्पाश्ैयुग्मकम् ॥ 
वाषनं ब्रह्मवीणावत्सख्येतरकरो डवम् । 
वासो विरदितः कायः करो वेणुञ्चखाकया 

अनामिका तञनिका कनिष्ठादिर्वैकस्प्यते । 
भेदोऽनेकविधसतत्र सारणादेर्विचक्षणेः ॥ 

ट्रपारः 

<लिवधनी-- मेखरागः (सू्यकान्तमेसुजन्यः) 
(आ) सरिगमनिस, 
(अव)सनिधपमगरिस. 

अल्पम् 
अनुद्रतद्रतयो नाम॒ तालग्रस्तारे भ्रतयेकमस्पमिव्युच्यते ! 

मा्रयास्पमिदयर्थः। 

अल्पत्वभ्-- जातिरुक्षणम् 
अल्पत्वै च द्विधा ्रोक्तमनभ्यासाच छङ्नात्। 
ूर्वाक्ताभ्यासराहिलय अनभ्यासः प्रकीर्ितः। 
पू्वोक्ताङ्घनाभावो छङ्कन परिकीर्तितम् ॥ 

तुरख्जः 

अद्राजः 

रसरलम्रदीपकारः। हम्मीरस॒तः । की. श. १३०० कालकः | 

अपकीणः--वाद्यपकारः 
समघ्त्तस्तु मुरजः छाद्यते पणवै्यैदि | 
नानाविचिच्रकरणेरवकीर्णः स उच्यते ॥ 

२६ 

भरतः ` 

सरतः 

समव्रत्तो तु मुरजाः छाद्यन्ते पणवेयैदि । 
नानाविचितकरणेरवकीर्णः स उच्यते ॥ 

समयृत्तो वाद्यमान पणवः फुरुते यदा । 
खदङ्गवाद्यमाच्छादमवकीणे तु तद्धिदः ॥ 

मन्यः 

अवघडः 

अवकीर्णा- मवनद्धे विः 
पात्राणामधमानां समे च विषम गतिप्रचारे तु । 
द्विगुणत्रिगुणा स्यादियमेव तद्वकीणास्या ॥ 

मान्यः 

अवकीण यद् द्वियुणेरतिगुणेवौ कारणं मृदङ्गेषु । 
पणकेषु ददैरेष्वथ्यवकीर्णां नाम सा जातिः ॥ 

भरतः 

अवकीणा- पुप्करवाये जातिः 
अवकीण यदष्टिगुणेः विरुणेवकरण सृदङ्गानाम् । 
पणवेषु ददेरेषुप्यवकीर्णां नाम सा जातिः ॥ 

भमिनवयुपषाटः 

थघधवेनां द्रा द्रामिति यात्वक्वरैः समायुक्ता। 
अबकीर्णां बदरा वामेषु च पुष्करे वाद्या ॥ 

नेपारूपाटः-भरतः 

अवृष्टा- भुवा 
अवच्रष्टाक्षरा ज्ञेयावकृष्ठा करुणाश्रया | 
अवच्रष्टा धुवाबद्धे निरुद्धे पतिते तथा । 
व्याधिते सादितारा च प्रयोग्या करुणाश्रया ॥ 

वेमः 

अवक्षप्राः, अधःशष्नाः- पदङ्स्यः 
सहः परातादधःक्िप्रा बिग्बोऊ किङिकिश्िते । हि 

- वित्रदासः 

य॒हमँहुरधःक्चेपादवश्िप्राः भ्रकीतिताः। 
पाक्ष च संयोग्याः चिव्वोके फििकिन्चिते ॥ 

सोमेश्वरः 

प्र्ठतः सरणे खीणां । 
ज्यायनः 

अयवटः-ट्स्तपारः 

अयमवघड इलयप्युच्यते । 
एककः प्राणिरित्थ चेतपयौयेण छगेप्पुटे । 
तदावघटनामासो करपाटः प्रकीर्तितः ॥ 

सोमेश्वरः 

अवधघटूनम् 
किभ्नया दृक्षिणदस्तग्यापारः । तत्र द्रष्टव्यम् । 

अवघड! हस्तपारः 

आदो तठेन सन्ताङ्य साङ्कष्ठाङ्गलिसंहतः! 

प्रत्येकं ताडयेत्पश्चाद्यल सोऽवघडः स्मृतः ॥ 



अवषडचक्रम् २ 

धरकिट धरकिड गिरिकिंट तकधां । 
अवघडस्त्वष्टमात्नामिः षोडरोवो युतो भवेत् । 

पार्वदेवः 

अवघटश्ब्दे द्रष्टव्यम् । 

अवघडचक्रम्--नृत्तबन्धः 
यलष्टानां नर्तकीनां मण्डर मान्यभूषणम् । 
चतसः कोणगा नायः ुयुर्विनिमये मिथः।। 
वन्धोऽवघडचक्राख्यो भवेत् । 

वेमः 

अवतरणम् -पू्रञाक्गम् 
परयाहाररन्दे द्रष्टव्यम् । 

अवत्छकः--वादप्रवन्धः 
रद्राः स्यात्ततः खण्डं डुद्धकूटादि निर्मितम् । 
तद्र्ण सरबद्धं वा प्रयुज्य द्विरिदं दयम् ॥ 
ततः प्राक्खण्डसहितं तारक्टमय दलम् । 
वाद्यते छण्डणोऽन्ते च युत्न सोऽवत्सको भवेत् 
प्रयोऽय नर्तने दीपे शाङ्गेदेवेन कीर्तितः ॥ 

शज्ञैः 

आदावुद्राहखण्डः स्यादथ डद्धादिभिः कृत् । 
बद्धे वर्णसरेणाथ खण्डमेकं प्रयोजयेत् ॥। 
पुनः खण्डद्वयमिदं ह्विवारं संम्रयुञ्य च । 
ततो द्वितीयबन्धेन युक्तं खण्डद्धितीयकम् ॥ 
शुद्धकूटादिमिः पारैषेटितं च प्रयुज्यते । 
अवसाने चण्डणश्च यत्र स स्यादवत्सकः | 
प्रायेण नर्तने दीप्र प्रयोज्योऽय विचक्षणैः ॥ 

वेमः 

अयधृतम्-- शिरः 
अधो यत्सक्रदाक्षिप्तमवधूते तु तच्छिरः । 
सिदयर्थे स्थाननिरदेदो आखपाह्वानयोरपि । 
उपविष्रास्पनिद्रायां छल्नायां च प्रयुज्यते ॥ , 

पिष्रदसः 

यदधः सकृदानीतमवधूते तदुच्यते । 
शिलयापैदेशनिर्देो संज्ञावाहनयोरपि । 
आरूपि च प्रयोक्तव्यमिदमाहूर्मनीषिणः ॥ | 

यादन: 

‡ अवनतः--पादाङ्गुष्ठः 

नाभितोऽवनतोऽधस्ताद्धिया दूलयादिले बनः । 
स्यायनः 

अवनद्धविधिः 

अवनद्रवा्यानि 
एवमानद्धवाद्यादौ मुरजाख्यं प्रकीर्तितम् । 
सांप्रतं रोषवादययानां किञ्िक्षणमुच्यते ॥ 

चर्मानद्धुखा ठका प्रयाणे भूपतेर्हिता । 
निःसखाणो वृपतेवाद्यं राज्यकर्येषु वाद्यते ॥ 
वज्राकृतिस्तु रिवलिः द्विमुख चयवायगा । 
पटहा सागेदैशयाख्या भूपादवगृहादिषु ।। 
आवजो छोकभाषायां खण्डावजपषानुजाः । 
मताः पष्रवजश्चेति स्वस्वभाषानुसारिणः ॥ 

थेवं म्लेच्छकयानि डोरतव्वमुखानि तु । 
डपा च टामष्ी चैव उनुण्डिः पादचारिणाप् । 
तथा उमरूकः खुच्छा दुखी छण्डली घटः ॥ 

सुधाकरः 

अवनद्धवाये हस्तदेवताः 
अङ्खछे दैवतं बह्मा तजेन्यामयिपः शिवः । 

मध्यमायाः प्रभुर्विष्णुः सर्वदेवा त्वनामिका ॥ 
ऋ पिस्थान कनिष्ठायाः सूयः करतखधिपः। 
पाणिग्र्ठे सितश्न्द्रः शको दक्षिणहस्तः । 
वरुणो व्रामहस्तेशः सर्वदेवौ कराविति॥ 

सुध।कट्दाः 

अवनद्भविधिः- गतिप्रचारे स्रखवस्थायाम् 
नायकानां तु खद्यगतिप्रचारं वक्ष्यामः। तत्र धद्राद्राद्र 

इति देवतानाम् । वे तांकेतां प्राय कुगकिरिप्रायै व्यञ्जकप्राय 
मध्यमानाम् । 

एव स्वस्थावस्थागतिग्रचारे विधीयते वाद्यम् । 
हिक तथैककलाश्चतुष्करश्चैव पाद् विन्यासाः। 
तत्र त॒ साम्यं काये भाण्डेन समे च गानेन ॥ 

भरतः 

अवनद्रविधिः- गतिप्रचारे 
-पुनश्चावस्था्घतं वाय वक्ष्यामि । त्वरितगमनेषंधषेषेटं 

इत्ये वायं प्रयोक्तव्यम् । 

रथविषमादिगतमङ्गरीप्रचखनकृतं विदितम् । 

पुचरन्यावस्थायां वाद्य वि धाने प्रवक्ष्यामि ॥ 

त्वरितगमनेषु भावा ये पूर्वोक्ता गतिप्रचारेषु । 
धध्रचेवे वत्र तु वाद प्रयोक्तव्यम् ॥ 

नीरथ विमाननेपथ्यानिराकारजेज्गुटीचखनात् । 
न सि तन्वन डच्मन्मो गव्या सारा ।॥ 



अवनद्धविधिः 

दुःखार्दितव्याधितेष्ठजनवियोगविमवनाखवघवन्धाः । 
त्रतनियमोपवासादियुक्तेष्वारिप्रमाभेवन्धो विधातव्यः ॥ 

देयदानवयक्षराक्षसपन्नगादीनां, धं द्रां ध द्रां घुतां घघटां 
प्रायम् । खञ्ञविकठ्पङ्खवामनादीनां तघटाधे भरायम् । चेटङ्कु 
सत्त्वादीनां धों कटशुछुणलादिकम् यतिपा्युपतञ्ाक्यादीनां 
घट घट धे घे प्रायप् । ओपस्थायिकनियण्डवषवरादीनां घेटां 
धों टां भां टां ण्णाणाम्रायम् । बृद्धश्रोत्रियकञ्चुकिस्थूादीनां 
खो द्रो धोखो खो इति प्रायम् । गजवाजिखरोष्टर्थविमानयानेषु 
धं किरिप्रायम् । | 

सर्व्रोत्तममध्यमाधमेषु पुरुषेष्वित्थम्। रसभावानभिसमीक्ष्य 
वाद्यं प्रयोक्तव्यम् । एव तावत्पुरुषवाद्यम् । खीणां पुनरभेव्या- 
ख्यास्यामः। ततोत्तमसखीणां धकिट मधिकिट दोहो ककु खकु 
घो धकिरटि इति प्रायम् । राज्ीनां महोत्तमानां च धं किट 
मधिधि पोण्ण कषु प्रायम् । ध किं तिकिथिघटमटमथिधे 
इति बाह्यणीनाम् । बेदयादिस्पकारीणां मध्यम्मीणां तु किर्टिणां 
धं कथिथ घटमथि दुन किटि किटि भ्रायप्र् । नीचयोषितां घट- 
भथिक्कुण कणक्रिण कूखिखि प्रायम् । अवस्थान्तरितानां तु त 
एव परुषा वाद्यविशेषा भवन्ति। सासान्यतोऽभिनये भयोक- 
क्रोधादयो हि भावा आसां समुखयन्ते। आसामपि रसमभावा- 
भिनयापेक्ष मागौभरितं वार्यं भवति । | 

भरतः 

मतान्तरे-- 
सांप्रतं त्वस्य वाद्यस्य नास्यनृत्तविकत्पनात् । 
कथ्यते विनियोगस्त॒ गतिगीतिसमाश्रयः । 

दशरूपे धुवाखेव सप्रगीतयिधावपि । 
छन्दकासारिते चैव गतिप्रचरणे तथा ॥ 
तत्व चोहै च यत्प्रोक्तं तथा चानुगताभिधय् । 
ओघ इत्यपि यपरोक्तं तत्थ विनियोजयेत् ॥ 

सप्रगीतविधाविति। मद्रकादिसप्रसुं गीतिषु । छन्दकासारिते 
मागीसारिते अङ्के । | 

गीतकादयैः स्तन्तेण वाद्यमात्रे विधीयते । 
 त्वादीनि लय तस्मासधान विनियोजयेत् ॥ 

भंरतस्तु.गलया बाद्यानुसारिण्या (४ अध्याये) इयाद् । 
राज्ञां गतिप्रचारे च तत्वं चोधं विनिर्दिरोत्। 
धरुवासु चैवानुगतमोघो गीतिक्रियासु च ॥ 

गतीति । मद्रकादिसप्रगीतयः। 
अधमप्रकृतीनां तु पा्लाणां छन्दतो भवेत् | 
विचिल्लमिच्छातुगाणं वाय तत्वादिमिभ्रितम् ॥। 

मध्ये तु गलयपेक्षित्वाद्गुरुत्वादेन्पवर्णवत् । 
विनियोञ्यै सदा वाद्ये प्रयोगछुराटेरिद्् ॥५ 

जअवनद्धविषिः 

म्रावेरिक्यां ध्रुवायां तु तत्वमोघो विनिदिरोत्। 
नैष्कामिक्यां मरसादिक्यामोघो दरतख्यो भवेत् । 
घुवासु नियमेनैव तत्त्वे बाद विधीयते ॥ 
भावादीनामभिनये बां नैव म्रयोजयेत् | 
अङ्गहारादिसंपत्तौ वाद्यमिष्टं सदा बुधैः ।। 

चृतताङ्गबोधनमा््र वाद्यम् । 

अवनद्भविधिः- ताख्योगे 
एवे नाख्ये च रत्ते च पच्ातोद्यकमीरितम् । 

(= पद्छातोद्यकमिति । पुष्करत्यपणवदर्दरः। 
वाययमस्माभिरघुना ताख्योगस्य कथ्यते | 
चचत्पुटेन तालेन तथा चाचपुटेन च । 
षट्पितापुत्रकेनेह संपक्रष्ठादिनापि च ॥ 
अपि भङ्गोपभङ्गाभ्यां तज्ज्ञैः पातालुरूपतः। 
संयोञ्यं वाद्यमेतत्तु कलटावस्थानरूपकप् | ` 
हिकखश्च तथेकेककटा पादविन्यासाः | 
साम्यं यत्तत्काय भाण्डानः गीतियोगे च । 

चच्चरपुटेन ताठेन देवानाम् । राज्ञामपि स्दखगतिप्रचारे 
विप्राणां च मध्यानां षट् पितापु्रकेण संयोज्यम् । 

श्ितख्ययोगात्खञ्जकनाश्नः चचतपुटस्य मद्खेन । 
न्स 

दानवदेत्यराक्षसयक्ष्रदगोचरस्तु वाद्यविधिः वैतस्िकमागीगतः। 
खञ्जविकर्वामनपङ्ग्वां्दी नां चच्चतपुटभद्घेन च। खञ्जकनाम्न। 
प्रयोक्तव्यम् । पाडुपतङाक्यनि्मण्डानां मभ्यमख्येन योज्यग्र । 
चच्चतपुटभङ्गजात्या । विदुषकोपस्थायिकवर्षवरमुख्यानां मध्य- 
ख्यनियतं च्पुट भङ्गं विनियोजयेत् । स्थूलश्रोियगतौ द्रतल्य- 
समन्वितं कायेप्र् । ओपख्ायिकाः--चिकित्सकाधोरणादयः। 

उत्तमदिव्यखीणां मध्यमख्ययोगिवाद्यय् । 
धरुवासु चेव सवासु वृत्तापेक्षं विनिर्दिरोत् ॥ 
वाद्यं प्रयोगकुङखः पदानि रचयेत्तथा । 
यथा यथा च वृत्तानां विरामविधिरिष्यते 
तथेव वायं कर्तव्यं तथा चाद विचेष्टितम् । 
यथा गुर्वक्षरं चेव तथास्पाक्षरमेव च ॥ 
मुखे चोपोहने काय॑ प्रक्ष वर्णतस्तथा । 
स्थितद्द्वप्रदारं तु मध्येऽक्षरसम भवेत् ॥ 
छुयात्तु गीतके वादय द्रुतं चोपरिपाणिकम् । 
समं रक्तं विचित्रे च तथा शुद्रमहारजम् ॥ 

चृत्ताङ्क्राहि च तथा वाद्य क्य च ताण्डवे} 
सरृत्तेषु प्रयोगेषु तत्वं चानुगतं तथा ॥ 



नृद्धविधिः 

अरृततेषु प्रयोगेषु तत्वमोध च वादयेत् । 
स्थितं मध्यं द्रतं वापि यथागान तु सीयते ॥ 

तथा रत्ताद्कदारेषु तेन चैव क्रमेण तु । 

ग स्यादिदयभ्याहारः। 

यो विधिगानवादययानां पाटाक्षरसमन्वितः। 
स तु नृत्ताङ्ह।रेषु कर्तव्यो नास्ययोक्तमिः ॥ 

नृन्य्ः 

अवनद्भाङ्गविभागः 
ठकेपश्च माजेना चात्र संस्कारः पुष्कराश्रयः | 
पाणयश्च प्रहाराश्च पाणिसंस्कार इष्यते । 
अन्ये खराणां वणानां संस्वार: परिकीर्तितः ॥। 

नान्यः 

ति। अवनद्धाङ्गेषु दिरेपनषदरकरणत्रिययादिष्वियर्थः । 

अवनद्धानि 
चर्मरोहनिबद्धं स्यादवनद्धमनेकधा 
तत्रादौ पटहः प्रोक्तो इड़कायुरजस्ततः ॥ 
करटापटवाद्यं च भैरी लिवछिदर्दसे । 
खुरी उमरुड्क्ा टका उमस एव च ॥ 

निस्साणसताग्रकी रुचा कड़वाटश्च सेदुका । 
उच्यते च प्रसिद्धानां क्षणं कियतामपि ॥ 

 सोमराजः 

अवनद्ध दशाङ्गम् 
यथाङ्गेदेराभियुक्ता जायन्ते स्वरजातयः। 
तथेता अपि जानीयाहश्ाङ्ग एव नियः ॥ 

अक्षराणि च सागोश्च करणानि गतानि च| 
संयोगश्च प्रहयराश्च पाणयो यतयस्तथा ॥ 

पाण्योः प्रकाराः पच्चापि माजेनाश्च प्रकीर्तिताः । 
एभिदै शभिरङ्गैसु जायन्ते वाद्यजातयः ॥ 

म्यः 

वरजातय इति गीतखण्डेऽष्टादश्जातीनां दशकं जाति- 
णमिद्युक्तम््। अश्वराणीति पोडशाश्रसम् । मागां इति चतु- 
प्। करणानीति षट्करण्च् । गतानी ति लिगतप् । संयोगा 
तिसंयोगः। प्रहारा इति जिप्रहारम्। पाणय इति पन्च 

कम् । यतय इति लयति । ` प्रकारा इति पन्चप्रकारथ । 
नमिति लिमाजेनम्। इयङ्गानि दञ । तत्तच्छब्देषु 
णान्यक्तानि । 

अवपातः --आरभस्यङ्खम् - 

ग्यहर्पविद्रवसंश्रमाणां क्षिप्रप्रवेशनियाणमवपातं विदुवरौधाः। 
--भागेवेण युद्धाय रामे आहूयमाने ब्रद्धस्य दश्चरथस्य मुदु 

२९ अवयतिः 

| प्रविश्यतो निगेच्छतश्च ससंभ्रमं सभयं सविद्रवं चेष्टितमासीत् । 
सर्वथा विछ्वस्य चेष्टितमवपातः । 

सागरः 

भयषहरषसमुरथानं विद्रवविनिपातसं्रमाचरणम्। 
क्षिमरभ्रवेश्चनिगेममवपातमिसं विजानीयात् | 

भरतः 

भयातिरयेन हषातिरायेन च क्षिप्रमेव प्रवे्निगमौ यत्र 
विनिपातो (क पात्राणाम् । तथा--विद्रवो वाक्यादिकृतो विनिपातोऽवस्कन्द्ः । 

ताभ्यां कतं संभ्रमाचरणम् । अवेगप्रधाना चेष्टा यत्र सो- 
ऽवपातः । अवपतन्दयस्मिन् पाब्लाणीति । यथा--कृलयारावणे 
षषठेऽङके प्रविर्य खङ्गहस्तः सप्रहारः पुरुष इलयतः प्रभृति यावदसौ 
निष्कान्तः । | 

सभिनवेः 

अवथ्तः- तनः 

मध्यमग्रामे गनिरहीनोड्वः। 
सपधमरि 

कुम्भः 

अवमृष्टभू--व्यज्ञनधातुः 

अथावसृष्टकम्। 

हन्ति लिष्थानकं तन्त्री बयमेकस्ठरं प्रथक् । 
कनिष्ठया दक्षिणयाङ्ष्ठभ्यामप्यधः सरन् । 

वादकस्य करो यल ब्रूते भूनायकरेशधरः ॥ 
कुम्भः 

तन्तील्लयमेकस्वरमधोमुखं यद्धन्यतः कृत्वा । 
सखानल्ये कनि्ठाङ्गषठद्धितयेन तद् वमृष्टम् ॥ 

नान्यः 

अम्रम् धतुः 

कनिष्ठया दृक्षिणयाङ्गुष्ठाभ्यामप्यधः सरन् । 
हन्ति लिस्थानकं तन्तीत्रयमेकष्ठरं प्रथक् । 
यत्रावमष्टमाचष्र तद्यज्ञपुरमण्डनः ॥ 

गाङ्गः 

अपयतिः-- वायप्रबन्धः 
यसां विरतिरन्ते च तारस्य व्यापकाक्षरैः । 
सपरैवेद्धखण्डा या साख्यातावयतिवधेः ॥ 

| साङ्गः 

यस्यां विरामस्नाटस्य परयन्ते परिद्रडयते। 
यत्र खण्डनिबद्धं च स परैर्यापकाक्रैः | 

एषा त्व वयतिः ग्रोक्तो विदुषा वेमभूमुजा ॥ 



अवरा 

अवरा-- श्रतिः 
मध्यमस्य चतुर्थीं श्रतिः 

सुधा 
अवरोहिणः- अरङ्कराः 

अर्ङ्काराः समादिष्टा द्रादशारोहवर्णकाः | 
एत एवावरोदेण भवेयुरवरोदिणः ।! 

पण्डितमण्डली 

अव्रोही-- वीः 

अवरोहः स्वराणां यस्ताहं तत्समुद्धवः। 
रागक्रियावरोदी स्याद्रो वर्णविदाहतः ॥ 

तादा मूष्ेनाकमवर्तिनाम् | 
पण्डितमण्डटी 

अवलगितम्--आमुखा्गम् 
एषामन्यतमं शिष्टं योजयित्वाथ युक्तिभिः । 
पात्मन्थेरसंबाधं पषुर्यादाुखं बुधः ॥ 

भरतः 

अवलगितम् वीथ्यज्गम् 
यत्रान्यस्मिन्समविशय कायैमन्यतप्रसाध्यते | 
तज्चावरगितं नाम विज्ञेयं नास्ययोक्तमिः ॥ 

भरतः 

यलोत्तरे दीयमनिऽन्यानुसन्धानपूर्वम ऽप्यन्यत्काशच सिद्धयति तदन्यकायावरगनादवलगितम् । यथा-रन्नाचल्यां कन्दटेणोरूयुग- मियादि राजवचनं सागरिकागतमास्थाबन्धजीविते मुख्य कारय साधयति | 

अभिनवः 
रूपकेषु यस्य पालस्य रचना नास्ति तत्रावटगिते न कतव्य यथा--रोवाचाय इवानेन कु्चिष्येणेव भैरव इति सूच्रधारवचनेन भैरवस्य वेदं पारिपाश्चैकस्याधिक्षेपेण तदविधेयताख्यापनेन कृतवान्कविः। 

सागरः 

दविधावरुगितं प्रोक्तमर्थावरगनात्मकम् । 
अन्यभ्रसङ्गादन्यस्य संसिद्धिः प्रकृतस्य वा | 

। -सिंगः 

_ यतरैकस्मिन्कारये फिच्िद्धिरक्चषणान्यकारस्य समावेश इत्येको भद्ः। अन्यस्मिन्काय मरते क्रियमणि कार्ान्तरसिद्धिः द्ितीयो भद्: । यथा--उत्तरचरिते सीताया मभेदोददजन्यवनगमनरूप- कायेस्य समवे । 
नब्यप्रदीये सुन्दरः 

अवसखाः 

अवरम्बकम्-- मात्रावृत्तम् 
चतुमांलिक एको र । 

विरहादूः 

अवङेखः-- वादनम् (दक्षिणहस्तव्यापार्ः) 
अवटेखो मध्यमया स्यात्तन््रीताडन बहिः । 
अङ्खगल्यान्येऽन्ययाप्याहुः संछेखं चावटेखकम् ॥ 
सवाभिस्तिसमिद्राभ्यामथवेति च ते जगुः । 
अन्तबेहिमखो घातौ तयोतते हवते कमात् 

अवलेखः-- वीणायां दक्षिणहसतव्यापारः 
मध्यमा बहि गाहन्ति वे वला तन्त्रिका यदा| 
तदावरेख इयत्तो दणिवश्रामभूभता ॥ 

“वेणिकप्रामभूथत् कुम्भः । 
आः संटेखावरेखवन्याङ्कस्यापि केचन । 

अवलोकितम्- दर्रीनम् 
अधस्तादरोन यत्तदबरोकितसुच्यते । 

गाङ्खः 

श्प्रदासः 

अवरोकितः-- वर्णारङ्कारः (सच्चारी) 
रूर द्वितीयं संयम्य यत्रारोहावरोहयोः । 
चतुरूरः कछाः प्रा्ञे्गीयते सोऽवोषि तः ॥ । 

सरमा मरिसा रिमपा पगरी गपधा घमगा मधनी निपमा \: 
मोक्षदेतः 

चतुरूराः कडा यत्र स्यादारोहावरोहयोः। 
स ह्वितीयपरियागादवटोपिःत हरितः ॥ 

जगद्धर: 

अवसानाव्हरणा-- चतुप्ण्दागीतम् 
अवस्लनावहरणा भवेदियं मिदाक्चरा। 
सानु रं दता सेयमःताव द्रणम भवेत् ॥ 

वेमः 

अवस्कन्धवन्धः--श्रन्यकान्यम् 
य इह द्विचारिका वाग्प्ाम्यगिरा गीयते मभीरेक्तः । 
सोऽवस्कन्धकबन्धोऽभिधीयते मीमक्ुस्यादिः ॥ 

भोजः 

अवस्थाः । 
कायस्य देवपो रुषोभयम्राधान्यादवस्थाः ) संसा: , समवसथाः 

त्रयोवदधा जायन्ते । अवस्धादनं च तिसृणामपि आरम्भप्रार्थ- नादीनि पच्च पच्च पर्वाणि भवी । तत्र दैवप्राधान्ये अवस्थः 
तासामारम्भादयः पच्च पवाणि। 



साः 

आरम्भः प्रसबोद्धेदकिञ्िच्छेषसमाप्रयः। 
निर्दिष्टाः सूरिभिस्ते तु तेषां छक्षणमुत्यते ॥ 

भोजः 

+ ५ , 

संसाध्ये फख्योगे तु व्यापारः करणस्य यः । 
तस्यानुपूढयां विज्ञेयाः पच्छावस्थाः प्रयोक्तमिः ॥ 
प्रारम्भ प्रयश्च तथा प्राप्ते संभवः | 
नियतः च फलप्राप्तिः फटयोगश्य पद्मः ॥ 

भरतः 

अवस्थानधराटिका-- राग 
मनिघेषु भवेन्मन्द्रः षडजांशन्याससंङक्ञिता । 
परिपृणी खरैः सवै सवस्ानवराटिका | 

उणद्धेकः 

मण्डितां मनिधेर्मन्दरेरषस्थानवरारिका। 

अवसनराटी--उपाङ्रागः 
अवसथानवराटयुक्ता निधमेपन्द्रामिभिः। 

भरमा 

धनन्तरमवस्थानवरारी संभवेत्तथा । 
धैवते मन्द्ररूपा च तथा मध्यनिषादयोः। 
षडजन्यासांरासहिता संपूणां सप्तभिः सरैः ॥ 
अवस्थानवराटी स्यान्मनिधर्मन्द्रभूषिता । 
षडूजांरान्याससंयुक्ता गीयते शुचिदहास्ययोः ॥ 

अवस्पन्दितम्-- वी्यज्गम् 
आ्षिप्रेऽ्थं तु करसिश्िच्छुमष्भसमुत्थिते । 
कोशरादुच्यतेऽन्योऽर्थः तदवस्पन्दितं भवेत् ॥। 

भषतः 

भाञ्ुमे दैवम । तेनावुद्धपूर्वक कुलविदर्थे आशि प्रेऽपि 
खात्तस्मच्छादनेच्छया यत्रोत्तरोऽन्योऽथं उच्यते तदब- 
दतम। चक्षुःस्पन्दनादिवदन्तगं तसुचनीयसंभवात्। यथा- 
` सत्प्ला मधुरा गर ˆ इति सूत्रधारवचन देववरादयमथं 
तः। सत्पक्षे अमधुरा गख्खां ते तथा प्रकरण साधिता 
धसहिताः यैर्दिद कताः तरा्रात्मज।ः पतन्तीति उक्ते 
बारस्तु “ ननु शरत्समयवर्णनया ईसा नभस्यटं धार्तराषएरा "' 
व्यपदिष्टामीव्युक्तवान् । अ ल्वीचस्पन्दितयं । 

लार्नव्ः 

रभसेनोदित वाक्य यमं ठा र्कम तथा| 
अन्यद्वा क्रियते दुख्य! तद बरपर्डितं भवेत्| 

--निभ्रतस्थायी ममो दुर्योधनेन परषटः फसत्वमिति भीम 
भीमोऽहं भयानकोऽद् सिति । 

सागरः 

४१ अवहित्थम् 

पूरवाक्तस्यान्यथोक्तिः स्याद्यवावस्पन्दितं हि तव् । 
सिंगः 

रसोक्तस्यान्यथा व्याख्या यत्रावरपम्दितं तु तत् । 
नध्यप्रदीपे सुन्््र 

सवेच्छोक्तस्नान्यथास्यानमवस्पन्दितम । स्वेखया वर्णाभिपाय- 
मा्ञेणोक्तस्यान्यथाकथनरूपं यत्तदवस्पन्दितम् । चष्ुस्पन्दनादि 
बत् । यथा--छशतरामे सी ताखवसंमाषणम | 

रामसन्द्ः 

अवहित्थम्-- करणम् 
चछु्वात जनितां चारीं करावभिमुखाङ्गखी । 
यल्लारखुपष्ट्वारारो वक्षस्तटरुटारयोः । 
ठ्याव्रत्तोदेष्टिती कायौ कराभ्यामवहित्थकम् । 
एतद्रोपनवाक्याथं विद्ठद्धि.रवेनियुज्यते ॥ 
अ बहित्थकरं चाद मट्रतण्ड्ूरयोचत ।। 

ज्यमिनः 

इदं परेऽवदहित्थाख्यकरयोगाद्रभाषिरे । 
चिन्तादो वैल्यविषयं नृत्तविद्याविशारदाः ॥ 

अधोकः 

अवदि त्थम्--देशीसानम् 
इदमेव विष्कम्मिताख्य देशीस्थानप्। 

अवदित्थम्--स्थानकम् 
एतदे वावहित्थाख्य स्थानमद्घधोर्विपयेयात् । 
के चिद्विपधितोऽबाहूुन्येयासं कटि हस्तयोः ॥ 
अर््राधिदेवता दुगं तद्रोषे विस्मयेऽपरि च । 
चिन्तारुल्ावितकेष्ु संखुपिऽपि सखभावजे ॥ ५ 
स्वाङ्गाय रोकने गणां निजसौ माग्यगर्वतः। 
वीक्षणे वरमागेस्य रीखाखवण्ययोरपि ॥ 

विटःसस्यप्यथाकारगोपनस्यापि € चकम् । 
सशोकः 

परस्यागमोत्कण्ठावीक्षादाचिदमिष्यते । 
जय्यः 

अबहिस्थम्-- व्यमिचारिभावः 
भाकारप्रच्छादनार्मकमवदहिस्थम्। तस्य छ्ल्नाभयापजयगौ रव- 

सेद्यथादयो विभावाः । अन्यथाकथनावरोकितकथाभङ्गकृतक- 
भेयोद यीऽनुभागाः | 

भरतः; 

काले मनस्संवरणमबहित्थं विदुद्धाः। 
ख्ल्नादिविक्रियाहतुः तत्समुसपत्तिकर्मणः॥ 



भवहित्थ # 

तत्र साचीनवक्तूतवकृतकत्वविहस्तता अनुभावाः। 
सर्धेश्ररः 

अवरहित्थः- हस्तः 
वक्षस्तखादधो नीतो शुकवण्डौ स्वसंम॒खौ । 
यत्रायमवदहित्थाख्यो हस्तो नास्यविदां मतः| 

नासाक्षेल्ादधो नीतो भवेन्निश्वासदरीने । 
असवोौत्सुक्यदौ बैस्यरातेरङृरातादिषु । 
यथोचितं प्रयोगज्ञैः प्रयोज्यो नास्यकर्मणि ॥ 

वैमः 

वक्षसोऽभियुखो सन्तो हुकतुण्डावधोमुखौ । 
करत्वा नीतावधो यत्र सोऽवहित्थोऽभिधीयते। 
दोवेल्योत्सुक्यनिश्वासगात्रकार्वष्वसौ भवेत् ॥ 

राः 

अवहिर्थवतेना 
करावेवमुभो यत्र सावदित्थाख्यवर्तना । 

| सशोकः 

एवमिति शुकतुण्डवर्तना विवक्षिता । 
अवहित्था-- चिल्लामिनयः ` 
अवहित्थाकारगुप्रिधैयेप्राभवनी तिमिः , 
हदि स्थाने पताकस्तु तस्मिन्संपुटहस्तकः ॥ 
धेयेगोपन इत्याहुभैरतागमवेदिनः । 
शिरोभागे कपित्थश्च पुरोभागे तु सम्पुटः । ` 
ख्ल्लाया गोपने प्राहु ःभैरतागमषेदिनः । 
दंसास्यस्तु पुरोभागे तियेक्प्रचखितो यदि । 
पुरो भागे संपुटश्च बद्धश्धेन्नीत्तिगोपते ॥ 

विनायकः 

अवहित्था--शिस्पकाङ्म् 
अवहित्था तदेव स्याद्यत्पाणिमै निवारितः | 
इयादिम्रणयकोधाच्छादने तद्भाग्यते | 

` रारदातनयः 
(4 (५ 

तदेव स्यादिति माक्तीमाधवे पञ्चमाङ्के । 
बद्धस्य संवरणमवहित्थम्। यथा-वृक्षवारिकायां वृक्षवारि- केति पुष्पमूषितनाटकेऽङ्सय नाम । 

| | , सागरः 

अवाहिस्थहस्तः 
अर्पदो वक्षसि स्थाववहिस्थकये मतः । 
पुरो भागे त्वय हस्तो टीटकन्दुकधारणे ॥ 

अशोकां 

सोन्दर्य क्ुचयोश्वैव शृङ्गारनटने तथा । 
अवहित्थकरस्सोऽय दरैनीयो बुधोत्तमेः ॥ 

निनायकः 

अवाखन्धः--दस्तः 
दक्षिणं तन्मुखं चोर्ध्वमवाग्वन्धं तदिष्यते ! 

उमातिख्कः 

अविक्रियम्- दरीनम् 
अनिश्वट यच्छस्राख्रघातेऽपि तदविक्रियम् । 

रारदातनय, 

अविचारिता-- -धुवावृत्तम् 
यदि तु खल षष्ठमन्त्ये गुरु भवति पादयोगे । 
इति निगदिता अभिधृतो सततमविचाट्िता सा॥ 

ससिक्िरण्डेवदहारा । | 
` भरतः 

इयं विशारेति च कथ्यते । ` 

ताखोऽय शरिरेखायाः तत्र ष्ठो खघुर्यदि । 
षडेव हि द्रता ज्ञेयाः विशाखा त्यश्रभङ्गजा ॥ ` 

नायिकासु प्रयोक्तव्या शुङ्खाररससंभवा । 
माखवकैरिके रागे विज्चाखा तु घवा सदा । । 

गन्यः 

अव्यवसितः-- वदो एुत्कारदोषः 
न्यूनाधिक.यो यस्तु कथितः सोऽग्यवस्थितः | 

कुम्भः 

अव्याजभू-- दरोनम् 
अन्याजं तदिति प्राहुयदच्छरविरोकनप् । 

रारदतनयः 

अशोकमष्टः 

अनेन कृतस्य मरन्थस्य नाम न ज्ञायते । परं सेकः परिच्छेदः 
चरदाध्याय इति व्यवहियमाणभाग एव छब्धः । सोऽप्यतीव 
विरः । अतिग्रोढश्च । अशञोकमहेन अभिनवगप्कीर्षिधर- 
सिगणाः स्मृताः। अय वीरसिहस्य सुतः । मन्थपरामश्त् 
सङ्गीतरत्राकरकारादपर इत्यृह्यते । . ` ` ` ` 

अशोका--ध्रुवदृ्तम् (एकादशाक्षरम्) 
यदि भवति षष्ठमपि चान्तये गुरुचरणयोगविनियुक्ते। 
स्थितलख्यक्ृता तु जगतीयमिह हि खल तां पुनरयोकाप् ॥ 
मध्यमोत्तमपाल्नाणामडोकामिधया धरुवा । 
युग्मायुग्मोपभङ्गोऽयं ककुमेन प्रयुज्यते ॥ 

नान्यः 



अश्वः ३ 

र विकिरणजाल्हयसोदो । 

युग्मायुग्मेति मिश्रजात्युपभङ्गः। इयं ध्रुवा विगतसोकेति 
भरतः । छक्षणशोको रेखकदोषदुष्टः । 

अश्वः 

धैवतमश्वपयायञाब्दै रुच्यते । 

अश्वः-- स्वरजातिः 

त्रिषष्टिस्सानुत)स्तु रूरेर्रः प्रकीर्तितः । 
भौमपतम् 

सानुतरेः-संख्यालयेणेति यावत् 

अश्वक्रान्तम्- सखानकम 
अच्चितं दक्षिणं पादं यदा सूचीसमाहयम् । 
समस्थितस्य पादस्य पाष्णिभागे विनिक्षिपेत् ॥ 

यदा. . ख्यमेवा्मपाश्र ताठेन-सम्मिते । 
यत्राश्चक्रान्तमेतस््यदेतेनाश्चाधिरोदणात् ॥ 

पादोऽत्रानियतः प्रोक्तः कैशचित्संटायितात्मभिः। 
अश्ितोऽब्राधवा सृष्चीमतो दक्षिण एव नः ॥ 

यतोऽश्ारोदणारम्भे मङ्गरस्यामिव्रद्रये । 
: ` दक्षिणेनाङ्धिणा पादकटकाक्रमणं परम् ॥ 

अधिदैवतमेतस्य स्मृता देवी सर्वती । 
पुष्पस्तबकसङ्राहे विटपस्यावटम्बने ॥ 

नीचानां विश्रमे चैतन्नराणां विनियोभ्यते ॥ 
ज्यायनः 

एकस्याङब्रस्समस्यान्यः पार्णिदेराम॒पागतः। ` 
सूचीपादोऽथवा खीयपाश्े ताखान्तरे स्थितः ॥ 
समो यत्र तदाचष्टाश्कान्तं बीरिंहजः | 
तद्श्वारोहणारस्भ टछिते विश्रमे तथा ॥ 

द्रमशाखावलम्बे च संखापेऽपि निसगेने । 
स्वठितेऽपि स्वख्द्ासोधारणे गोप्यगोपने । . 
पुष्पराच्छग्रहेऽप्येतत्सरस्व्यस्य देवता ॥ | 

मरोकः 

अश्वक्रस्तः---तनः 

पञच्चमछोपः प्राडवः. 
निधमगरिस. 

४, कुम्भः 

अश्वक्रान्ता- प्राकृते भातरावृत्तम् 
पश्च भगणा गुरः 

रिरशाङः 

८४ 
अश्वक्रान्ता-- मूर्छना 

षड्जग्रामे षष्ठी मूखेना । 
(आ) गमपधनिसरि 
(अव) रिसनिधपमग | 

पन्डितमण्डखी 

अश्वप्रतिग्रहः--तानः 
षडूजामे निगदीनौडुवः । 
रिसधपम 

कुम्भः 

मध्यमग्रामे रिबर्जितषाडवः | 
धपमगसनि 

॥ 4 कुम्भः 

अश्वमेधः-- तानः 
षाडवः-षड़जखोपः । 
रिनिधपमग 

| कुम्भः 

अश्वराठतम्-- तयोविंशव्यक्षरवृत्तम् 1 
नजभजमजभल्गाः। 

भरतः 

अश्विनीहस्तः | 
अश्िन्यां ताम्रचूडोऽयमिति प्रकृतिरूपकः। 

शृङ्गाररोखरः 

अश्वोतप्लवनम् 
अधोमुख च रिखरं कटीहस्तं सहेदिह । 
पुरः पादं समुलप्टुय प्रश्चात्पादं नियोजयेत्। 
करावत्र पताकाख्यो कृत्वाश्चोरप्ठवने भवेत् ॥ 

नास्वदर्पणे 

अश्च चित्राभिनयः 
साची च समटृष्टिश्च नेवान्ते बाणदस्तकः। 
नेत्रमध्ये मयूरं च पताकेनाश्चुमाजनप् ॥ 
अश्चभावे दटोयन्ति भरतागमकोविदाः | 

7, | वेनायकः 

अश्च--साविकमावः ` । 
आनन्दामप।म्यां घूमाज्ञनज॒म्भणाद्भयाच्छोकात् । 
अनिमेषप्रेक्षणतः शीत प्रोगाद्धषेदासमप् ॥ 

वाष्पाम्बुष्टुतनेत्रतवाभरेव्रसम्माजेनेन च। 
सुहरश्रुकणापातेरास त्वभिनयेद् बुधः ॥ 



अध्िन्यमिनयः 

वाप्पोऽजम्भाभयक्रोधरीतैरनिमिषिक्षणेः । 
जायते रोगरोकाभ्यां धूमाञ्जन विजुम्भणेः ॥ 

दारदातनयः 

अंधिन्यभिनयः 
ताम्रचूडहस्तेन कर्तज्यः । 

महार 

अष्टतालिका- देशीतारः 
अनुद्रद्वथै दश्च रघुः स्यादष्टताछिका । 

दामोदरः 

अष्टबन्धविहारकम्---चारुकः 
सन्यापसनव्यपाश्चभ्यां पुरोभागेषु त॒ क्रमात् 
अ्टासु दिष्षु छुरितौ र चितस्घखस्तिको करौ । 
यत्रेन चारकं प्राहुरष्टबन्ध विदहारकम् ॥ .. 

वेमः 

अष्टमी चन्द्रकः-- शृज्गाराज्ञम् 
आरपहयन्ति तरतमष्टमीचन्द्रकः। स च चेलचतुर्थीतोऽष्टम- 

वचतुभ्यामुदीयभानः (चन्द्रः कामिनीभिरच्येते) । 
भोजः 

अष्टवज्रम्--अङ्कटिमूषणम् 

अष्टकोणनिविष्टेश्च पविभिः परिशोभितम् । 
मध्ये रल्नसमायुक्तमष्वजमुदीरितम् । 

सोमेश्वरः 

अषएाकपाटः- तानः 

मध्यमग्रामे गनिदहीनौड़वः 

पधमरिस. 
कुम्भः 

अष्टादशषजातिकम्--त्रिपुप्करे 
राद्धा दुष्करकरणा विषमा विष्कस्भितेकरूपा च । 
पा्णिसमा पयस्ता समविषमकृता चावकीणौ च ॥ 

. पयेवसानोश्चितिका संयुक्ता संप्टुता महारभा । 
विगतक्रमा विगता वद्ितिका एकवाद्या च ॥ 

भरतः 

अष्टिछन्दोवृत्तानि 
पव्वषष्टिसहखाणि सहखाधं तु संख्यया । 
षाडराशचैव वृत्तानि तंथाष्टधां गदितानि तु ॥ ६५५२६ 

| भरतः 

द 

जनयी 

असावेरी 

असंपूणा रतिः 
मध्यमस्य तृतीया श्चुतिः। 

सुधाकर्श्चः 

असंबाधा- चतुरदशाक्षरवृत्तम् 
मतनसगगाः । 

भरतः 

असं भ्रान्तम्-- दशनम् 
गृह्यते येन सुष्ष्मार्थस्तदसं्रान्तमुच्यते । 

रारदतनयः 

अपसखरखापः-- वीथ्यज्गम् 
मूखेजनसन्निकर्षं हितमपि यत म्रभाषते विद्धान् । 
न च गृह्यतेऽस्य वचन विज्ञेयोऽससरखपोऽसौ ॥ 

भरतः 

ूर्खेति । यदुत्तरं मूख प्रति वस्तुतो हितमपि शब्दच्छटाद्यथा- 
प्रिय तादशं च मूखैः भ्रियांदोन गृह्यते न तु हितांदोन । तथा- 
भूतमङ्गीद्वयाश्रय्णं॒सिद्धत्वात्करोति। एवं हि तात्कालिकः 
कोपोऽपि रक्षितो भवति । व्यसनिना राजपुत्रेण किं सुखमिति 
ष्टे तेनोत्तरं दीयते । सर्वदा योऽक्षविजयी इत्यादि । ̀ असतः 
असाधुमूतस्य वस्तुनः प्रख्पनमस्मिन्निति असत््रखापः। 

भमिनवः 

यथा-तत्राविवेचकं प्रति रामाम्युदये द्वितीयेऽङ्के मारीचवचनं 
परमाथतो रावणेन नावगतम् । मूख प्रति भीमटविरचिते मनो- 
रमावत्सराजे रुमण्वान् योगन्धरायणप्रमुखान्कौजाम्बी मम हस्त 
इदयाह । इदं परमार्थतः पाञ्चालोच्छेदपरं योगन्धरायणेनावगवम्। 
वासवदत्तासंभ्रमकाभ्यां मोख्यान्नाचगतम्। अन्ये तु बारो- 
त्कण्ठितादीनामसंबद्कथाप्रायमसत््रखपमिच्छन्ति। यथा- 
एकं त्रीणि नवष्टेति कृमारस्यमिसतुतिः। 

रामचन्द्रः 

अावरी--मेररागः 
गौरीमेलटसमुतपन्नारोहणे गनिवर्बिता । 
मध्यमोद्राहघांशाद्यासावरी न्यासपञ्चमा ॥ 

अपराहगेया । 

असावेरितोडि- मेररागः 
(आ) सरि उन्मन्पधन्निस. 
(अव) सं०्निधन्पन्मन्न्गरिस. । 

मेररुक्चणे 

असावेरी- मेटरागः (रलाङ्गीमेखजन्यः) 
(आ) सरिमपध-स. 
(अव) सनिधपमगरि-स. 



वेरीरागध्यानम् ४५ 

असापेरीरगध्यानमभ् 
कुचाभोगाहारां गकितव सनां सद्विरसनां 

मुजादेशप्राञ्चस्कचभरधरां कन्दुकवसरम् । 

नमद्रा्रामेष म्रकटितयुखीं गोरसुनखी- 
मसावेरीं ध्याये मम मनसि र्ताम्बरयुताम् ॥ 

र गसागरः 

असिधाराधरा-- कला 
आद्यन्ते विधृतौ च यत्र हि नटी युग्मेन धारामसौ 

मीमामेकपदाम्बुजेन हि समाभिलयाथ चान्याङ्धिणा । 
एकेनापि करेण चक्रयुगटं त्वावत्यै तेनापरे 

गोषेण ठकलिखनं प्रकुरुते प्रोक्तसिधाराधरा ॥ 
मागमह्ः 

असुरशीला- खी 
अध्मंञञाल्याभिरता सिरकरोधातिनिष्टुया । 
मद्यमांसभिया निय कोपना चातिमानिनी ॥ 

चपा चातिदुःया च पर्षा कटरृहभ्रिया | 

ईष्यीशी खाऽथ निस्नेहा रीर्मासुरमाभिता ॥ 
भरतः 

अद्रया- व्यमिचारिभवः 

नानापराघदेषपे.खपेसोमाग्यमे धाविद्ाङीखादिमिः विभावै 
यते । त्याच परिपदि दोपप्रस्यापनगुणोपघतेष्यीचष्ठः- 
नाधोमुखश्रुक्ुटीकियावज्ञानङ्कतसनादिभिरमिनयैः प्रयोक्त 
| 

भरतः 

परोत्कपीश्मासूया ग्दौजेन्यमन्युजा । 
मन्युजा यथा- 

अज्ञानन पराडमु वीं परिभवादाश्छिप्य मां दुःखितां 
किं र्थं शठ दुनैयेन नयत। सौ माग्यमेतां दशाम् । 

पदयेतदयितारतिव्यतिकरोन्मृष्टाक्ररागारूग 
वक्षस्ते मस्तेचप दशवचरेणी पदैरङ्कितम् ॥ 

रजः 

अघ्रथा 
अन्यत्वादेव यत्संपद सह्यं सुतेष्वपि । 
सं्ररससपि च तत्प्राहुरसूयां निन्दितां बुधाः ॥ 

भावविवेक्ः 

असूया -चित्राभिनयः 
परसो भाग्यसम्पत्तिवि्ारौयादिहेतुभिः। 

(0 (~, 

राणेष दोषारोपस्स्यादभ्या तत्र विक्िया । 

अका 

सृचीहस्तः पुरो भागे परशब्दनिरूपणे । 
अधोगुखो पुरोभागे पताक द्रौ सितौ यदि।। 
सम्पयथ दरयन्ति भरतागमवेदिनः। 
श्मश्रुख्णाने पताकस्य चख्नाश्चोयं भावने । 
हृदिसने तु मुखो गुणभावनिरूपणे ॥ 
पाश्वेभमागे पताकं तु विसजेच्चापि निन्दने । 

विनायकः 

अस्तम्-- गङधाराङ्गम् 
सबितुरस्ताचलोपरामनमस्तम् । 

भोजः 

अहङ्ारः--नाखालङ्कारः 
कार्ये क्षमत्वम्। यथा--कीचकाद्क--'“ बादं व्याहृता द्रौपदी 

इति कीचकवाक्यघ्र | 
सागरः 

अहड् कृतिः 
अर्ह तु यक्तः कार्थस्मिन्नामी टाक्तासु जन्तवः । 

इत्थमस्पष्टकायौत्मगुणदोपस्त्वहैकृतिः ।। 
भावविवेकः 

अहोगिटः 
सङ्गोतपारिजातकारः । १६०० काले स्यात्| 

आ 

अ-सवाषः 

आवापादि धुवार्दनामष्ानामादिवर्णतः । 
ग्रहण क्रियते चातर बुद्धया मनसि धायेताम्॥ 

संगीतसागरः 

आकम्पितमू--चिरः 
उध्वां पोटः प्रयुक्तं यन्मन्दमाकम्पिते तु तत् 
मदन प्रन्धार्थनिददो स्वाभिप्रायसय वर्णने] 
उपदेदो तथाह्वाने संज्ञायां च प्रयुज्यते ॥ 

विप्रदासः 

आकस्पितं तदेव स्याद्द प्रयुक्तं रानैयैदि । 
प्तत्पौरस्यनिर्देदो म्रदने संज्ञोपदेक्चयोः । 
आवाहने ग्वचित्तस्थकथने च प्रय॒ञ्यते ॥ 

शाङ्ग 

आकषः 
९ 

किञ्रयो कापररस्तसयपार- 1 ननन उछ्नग । 



शकारः 

आकारः-- गीताङ्खम् 
अआकाररूपो यथा-पट्युपतिपाणिकायां षोडङाभिगैणेभेवति । 
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ये ०० आ ००००००० एवमन्येऽपि सर्वलरीपे अकार 
धाकार उकाराः ओं वच्च । तथा द्रूतविरबितमध्यमन्द्रखकम्पित- 
बिन्दुरेणुप्रभृतिप्रयोगा बहवः प्रौटगायनकरता भवन्ति । 

नान्यः 

आकारः--र्गारचेष्ट ` 
आया सूच्यते यस्तु स आकारो स॒नेर्मतः । 

कम्भः 

आकाशभ्नमरी 
उतप्टुय पादौ विरखो कृत्वा पादौ प्रसायै च ) 
भ्रामयेत्सकटे गाब्माकाञ्ञभ्रमसी भवेत् ।। 

नाघ्यदर्पणे 

आकाशवीणा 
कूपमाकाङावीणायाः परस्तादमिधीयते । 
उदण्डिकास्तम्बयुस्म दृढमेव निवेशयेत् ॥ 
स्नायुतन्त्यः प्रभागेऽस्यां बन्धनी याः प्रयल्लतः । 
तन्तीचस्मनागाप्रसंबद्धां वेणुनिर्मिताम् ॥ 
वितस्िमात्रामङ्ग्ठपमाणां तु शखाकिकाम् । 
भ्रमन्निवेहके तुम्बे खापयित्वा महत्तरे ॥ 
तन्वी निपीडयेद्राढं पादाङछस्य संधिना । 
हस्तेन दक्षिणेनैव गृहीरवान्येन तुम्बकम् ॥ 

अस्याः पिनाकिवीणायां स भवेद्रादनक्रमः । 
पोष्कटलाख्यस्य. . .सेदास्संयपरे पुनः। 
सरूपमेषो द्रष्टव्या नैतस्मिन्निगमे बुधेः ।! 

हरि पाटः 

आकाशिकी--करा | 
या कोदण्डगुणेऽधिरोप्य चरणौ चावरुय पश्चान्मुखं 

कृत्वा पार्णियुगे कराम्बुजयुगेनोद्धास्य गृह्णाति च । 

 धारायामथ खड योरपि गतिं येत्थ विधत्ते नदी 
यत्र क्ष्मारिवनागमह्पतिना सो्ता कडाकारिकी।। 

नागम 

आकारिक्यधायेः 
एताः षोडश्न । 

भूम्धेनेकेन पादेन चान्येनाकारगामिना । 
उत्प्टुखया च क्रियन्ते या आकारिक्य इमाः स्मता: ॥ 

४६ 

॥ 

अकेकः् 

आकीणैः- वाचप्रकारः 
अवकीणंस्य पाठान्तरम् । 

आङुश्वितम्-- देशीखानम् 
सवंमाषुञश्ितं गत्रमाविद्धे यत्र जानुनी । 
तदाुखितसास्यातं ्ीतातरिनये तु तत्॥ 

वेमः 

आङुश्ितम्- शयनकर्म 
सर्वेराुद्ितेरङ्गैः शय्याविद्धे तु जानुनी । 
स्थानमाञ्रु्ितं नाम क्ीतातं।नां प्रयोजयेत् ॥ 

भरतः 

आङुशितम्-- खानकम् 
सर्वमाफुञश्चितं गात्रमाविद्धे यत्र जालनी । 
तदृष्कत्ितमाख्याते शी तातोीमिनये तु तत् ॥ 

आङ्रुश्चितः- मणिबन्धः 
अन्तर्निम्नस्समास्यातो घीरेराकुद्धिताभिधः। 
मायः प्रयुज्यते धरिरेष वसू्वपसारणे ॥ 

सद्योकः 

अन्तरा निम्नतां नीतो बुभ राफुखितस्स्प्रतः। 
मणिवन्धः ्रयोज्योऽय॑ जनसङ्ापसारणे ॥ 

नेमः 

आष्ुश्ितो बहिर्वक्रः सोऽपसारे नियुज्यते । 
सोमेश्वर 

आकृतिछन्दोवृत्तानि 
चत्वारिरत्तथेकं च सहखाणां शतानि तु । 
तथा चेह सहस्राणि नवतिश्तरु्तया । 
शतत्रयं समाख्याते ह्याकृत्यां चतुरुत्तरम् ॥ ४१९४३०४ 

भरतः 

आकेकरा--द््टिः 
आछुच्ितपुटग्रान्ता सङ्गताधनिमेषिणी | 
मुहव्यात्रत्ततारा च रोके साकेकरा स्म्रता ॥ 

सोमेश्वरः 

देषद्रकरपुटापङ्गा तियेगधनिमेपिणी । 
यस्याः कनीनिके रर्ये विपरीतविवर्तिनी ॥ 
सा टृष्टिराकेकरा स्याद्िच्छेदग्रेक्षिते भवेत् । 
सापराधे प्रियास्नेह विच्छेदेन यदीक्षणम् । 
तद्विछेदग्र्ितं स्याद् दूरारोकेऽप्यसौ मता ॥ 

्रिप्रदासः 



अक्रन्दः 

आ्ुश्िदपुयापाङ्गसङ्कतार्थनिमेषिणी । 
मुहुव्याव्त्ततासा च रृष्ठिराकेकरा स्मृता ॥ 

भर्तः 

अक्रन्दः-नाव्यारद्करः 

सोकसभुस्थ सुक्तयेयं आम्रेडितमयसमवनीपातपूर्वकमाक्रन्दनप् । 
यथा--राक्स्यङ्के वर्से तिष्ठेति रामवाक्यम् । 

सागरः; 

अन्दः रक्षणम् 

आत्मभावमुपन्यस्य परसादश्ययुक्तिभिः। 
तीत्रार्थभाषणं यस्स्यादाक्रन्दः स तु कीर्तितः ॥ 

भरतः 

तीतः साक्षादवाच्यो योऽर्थः, तस्य परं प्रति साटइययोजन- 
प्रकरिः आत्माभिप्राये प्रसुखे दत्वा तत्समेततः भाषणं सुटकथन 
तन्निजभावाविष्करणप्रधानसादाक्रन्दो नाम खक्षणम्। यथा-- 
ममेव किं पान्थ त्वरसे इयत्रोत्तरेणार्धन भ्रामीणो रम्यतमो 
मोजनश्चयनादिसंभोग इति वक्त्या मोहप्रायोऽवाच्य आत्माभि- 
म्रायः। तदरोचकत्ये तदुभयं प्रमुखे निधाय निश्चाकरवृत्तान्तसा- 
दरयेन तीन्रः स्वात्मानुरग आविष्छरतः । अन्ये पठन्ति- 

रूपकैरुपमामिवौ तस्याथौभिः प्रयोजितैः । 
अम्रत्यक्चार्थसंसरीः त॒ल्यतकैः प्रकीर्तितः ॥ 

प्रथमार्धेन परसाददयमुक्तमर । अगप्रस्यक्षस्यात्यमावस्य संस्परेनाद् 
ज्ञापनेत्यथः। | 

अभिनवगुप्तः 

 आक्रान्ता-- श्रतिः 
षड्जस्य प्रथमा श्रुतिः । 

अनूपः 

अआक्रीडिता---भङ्गतारः 
खद गद्रय॥ ऽ ऽ 

नन्यः, अमिनक्ध 

आक्षिप्तमू--करणम् 
आक्षिप्रायां यदा चायां पादाक्षेपो धृतं भवेत् । 

` तथेव चतुरः पाणिराक्षेप्यः खटकोऽथवा ॥ 

यच पाश्च नतं किच्ित्तदाक्षिप्र प्रचक्षते । 
विहितो विनियोगोऽस्य विदषकपरिक्रमे ॥ 

ज्यायनः 

आ्षिप्नः--वर्णारुङ्कारः -(अवरोदी) 
नीपपाग गास. 

धघण्डितमण्टटी 

9७ आक्षिप्ता 

आशिप्--वर्णारुङ्कारः 
एकान्तरं सरयुग तादश युग परम् । 
पूबोन्तिमाद्यमारोदेकमादाक्षिप्रसंज्ञके ॥ 

यथा-सगगपपनि, 
पण्डितमण्डली 

आशिप्रकः-अङ्गहारः 
नूपुर विक्षिप्राखाताश्िप्रकोरोमण्डकनितम्बकरिहस्तकटीकिनाना- 

समष्टानां कमालयोगे आश्षिप्रकाङ्दारः । 
राज्ञः 

आ्षिप्रकः--वर्णारङ्कारः (सच्चारी) 
आक्षेप इयपि वदन्ति । 

त्रिस्वरा स्यात्कला यज्ञ पूवे पूव परियजेत्। 

आश्षिभ्ररेचितम्-- करणम् 
चतुर खास्ययोरेको व्याबरृत्तकरणाभ्चितः । 
उर्ध्वे पाश्वद्रये क्षिप्त्वा हंसपक्षो धृतभ्रमः॥ 

अधस्तटकरो नेयो वक्षोदेशमथापरः। 
रेचितो बाह्यतः क्चेप्यस्तद्रशाच्चरणोऽख्ितः॥। 

एकोऽपरस्तु सूच्याख्यो यस्मिन्नाकिप्ररेचितप् । 
त्यागोपदानयोरर्थ तटन्ञेय वहुञ्चः कृते । 

ज्यायनः 

आक्षिप्ररेचिः- अङ्गारः 
स्वस्तिकरे चितप्रष्ठस्यस्तिकदिक्स्वस्िककरिचिन्नधूर्णितश्रमर - 

वृश्चिकरेचितपाश्रनिङ्कटरकोरोमण्डरुसन्नतसिदहाकर्षितनागापसर्पित 
वक्चःखस्िकदण्डपश्चखुखारटतिरुकतर्विखासितनिरुम्भितविद्यु = 
द्ान्तगजक्री डितनितम्बविष्णुक्ान्तोरूदुवृत्ताक्षिप्रकोरोमण्डलनि - 
तम्बकरिदहस्तकटिदिन्नाधिप्ररे चितानां करणानां प्रयोगे आश्ि- 
प्ररेचितः। नितम्बोरूमण्डख्योरावृत्ति केचिद्वदन्ति । केचित् 
वक्षुःखस्िककटिचिन्ने अव नाङ्गीकुर्वन्ति । आवृत्तिपक्षे सप्त 
विरातिकरणानि। अनावृत्तौ, इयोः करणयोरमरवेशे वा पञ्च 
विशरनिकरणानि । 

आकिक्रा--चारी 
 ताख्त्रयप्रमाणेन पादसमुद्धूय फुशञ्ितम् 1 
जङ्कास्वस्िकतां नीत्वा पाष्णिना वामतो भुवि। 
पातयेद्यदि तां चारीमाक्षिप्रां संमचश्चते ॥ 



भकषितिः ४८ 

आशषिपषिः-- गभ॑सन्ध्यङ्गम् 
गसैस्योद्धेदने यत्साकषिप्निरियमि धीयते । 1 

हृद यान्तस्थितस्य पुनः प्रतिष्ठापितस्यापि यतः तशि मित्ता- 

दद्धदने अनपहवनीया या सफुटतापत्तिः सा आष्षिप्निः। अभि 
म्रायस्य हि तव्राक्षेपो बहिः कर्षणधर्। यथा-सागरिके रीता- 
श्ुसेखमित्यादि राज्ञोक्तं रत्नावल्याम् । 

भ भिनवः 

आक्षिप्तिका- ध्रुव 
ग्रवेडो यल पात्राणां सूच्यते नाटके यदि । 
उत्तमाधममध्यानां खा ज्ञेयाधिप्धिका धरुवा ॥। 
उत्तमास्तत्र राजानो व्याक्चेप्याश्चारणादिमिः । 
मध्यमा मध्यसेर्वान्या अधमाश्चाघमेरपि ॥ 

नान्यः 

क्ममुुङ्य विधिज्ञैः करियते या द्रतटखयेन नाठ्रविधोौ । 

अष्टेपिकी शवा सा दता स्थिता वापि विज्ञेया ॥ 
भरतः 

स्थितेति विरम्बितख्या । 

आकिपिका-- रागवधनाङ्गम् 
रागवधनशब्दे द्रष्टव्यम् । 

आशिका --भङ्तारः 

धष्टौ गुरवः षोडडा ख्यः दाविशद्द्रताः। 
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नान्धः 

आक्षेपः-- गभ॑सन्ध्यज्गम् 
आष्िपो बीजम्रकारानम्। प्राप्त्यारावस्थानिबद्धस्य बीजस्य 

मुखका्योपायस्य प्रकारनं प्रकर्णाविभौवन आक्षेपः । यथा- 
वेण्यां--दच््वा द्रोणेनेत्यादि । अथवा--बीजस्य हृदयभूमिनि- 
गूढस्वादमि प्रायस्य बहिः क्षणमा्षिपः। केचिदेतदङ्गं न 

“ अन्यन्ते । 
रामचन्द्ः 

आक्षेपः---वर्णाल्कारः (सश्चारी) 
आद्यस्वराणां लितय कराया स्वरु सप्तस्वपि च क्रमेण । 
द्ितीयमारभ्य भवेत्तृतीया द्तीयमारभ्य ततस्दरतीया ॥ 
चतुथंमारभ्य तत्तु स्यात्पञ्मादया किर पञ्चमी सा । 
षठ समारभ्य तदादि मान्ता षष्ठीकलेयै गदिता मुनीन्द्रः । 
ताश्वस्वरा यत्र कराष्षडेवाध्चेषामि धान तमुदीरयन्ति ॥ 
सरिगरिगसमगमपमपधनिषनिधनिस. 

र्युनाथः; 

आख्यायिक 

आक्षेपकम्-- कृत्तदस्तप्राणः 
एतौ वक्चस्टगतौ धीरैरेष्षेपचो मतो । 
एतो रेवितहस्तौ । 

सुक्रः 

आक्षेपिकी-- धरेव 
प्रसतुतरसोहङ्गनेन रसान्तरोद्धावनमाक्षेपः। ततप्रयोजना आ- 

क्षेपिकी । यथा--उदात्तराधवे अस्तुत ब्व सेहृद्नेन अरेरे तापस 
इत्यादि रावणस्य नेपथ्यवाक्याकणनेन वीरर साक्षेप । 

गुणचन्द्रः 

प्रकान्ते टीयसुह्वय गीयते यद् द्रुते ख्ये । 
परसतुतार्थसमाक्षेपाद्वया साक्षेपिकी प्रवा ॥ 

वेम 

आख्यानद्रू--नाव्यारङ्करः 
~ ८८ ^ 

आस्यानमि तिहासः तस्य कायाथ कीतनम् । यथा-कीचक- 
भीमाङ्के धम्या सा सीतेस्यादि दरोपर्द बाक्यम्। 

सागरः 

आख्यानम्-- क्षणम् 
न्दे (अवाम ४ 

प्रष्ठरपृष्टेरथवा निणंयः क्रियते तु यः। 
आख्यानमिति तदूज्ञेयं छक्षणे नाटकाश्रयम् ॥ 

भरतः 

प्ररनपूर्वका यत्ते वहवो निणीयन्ते। यथा-बाले नाथ विमुखे 
त्यादावुक्तिमत्युक्तौ प्ररनसदरौवां रक्याङ्चक्यवसत्वमिधाने्यत् 
निर्णयः । यथा-- रामोऽसौ भुवनेषु इत्यादौ यदि प्रसिद्धः 
कथं मया न ज्ञायते इत्याराङ्कयास्यातम् । अस्मद्धाग्यविपयै- 
याद्यदि परं देवो न जानाति किं इत्यादिना । नाटकाश्रयमित्यनेन 
भूयो टक्ष्यमाणस्येत्याह । अन्ये पठन्ति 

[स्यः सातिरययक्ता वाक्यार्थस्य प्रसाधकेः 
लोकम्रसिद्धैमेहुमिः प्रसिद्धिरिति कीरिता।। 

भसिनवः 

आख्यानकम्- - श्रव्यकाव्यम् 
आख्यानकसंज्ञान्तटेभते यद्मभिनयन् पठन् गायन् । 
ग्रन्थिक एकः कथयति गोविन्दवदवहिते सदसि ॥ 

भोजः 

आख्यायिक--श्रव्यकोव्यम् 
केन्यापहारसङ्गरसमागमाभ्युदयम् षितं यस्याम् । 
नायकचरितं द्भूते नायक एवास्य वानुचरः ॥ 
वक्तापरवत्तु वती सोच्छ्वासा संरछंतेन गद्येन । 
साख्यायिकैति कथिता माधविकाहषेचरितादि ॥ ॥ 

भाजः 



आगतोपचारः 

माधभिकेति हरिचन्दरस्य गद्यकान्यमित्यूषते । 

आभतोपचारः--संगीते रृङ्गाराज्गम् 
प्राप्रस्याम्युस्थानादिपरतिपत्तिरागतोपचारः। 

भोज ध 

आमप्रिया-मेररागः (शुभपन्तुवरारीमेरजन्यः) 
(आ) सरिगमपमधनिस. 
(अव) सनिपधनिपसमगरिगस. 

आङ्किकः 
मुख्ये दक्षिणे वामे च सयवोङ्को छक्षणमस्तीति आङ्किकः। 

अआममव 

अङ्किकमेदाः 
सूचको भावजश्चेति दन्दो खाक्षणिको मतः। 

एवमाङ्किकमेदास्तु ग्रेक्ताः पूवं चतुर्विधाः ॥ 
गूङ्गारः 

आङ्धिकामिनयः 
चारीमिवहरूपाभिर्तेश्च रिरसां क्रमेः । 
मण्डनेरङ्गहये्य करणैभ्रमरीक्रमैः ।। 
स्थानकेस्ताण्डवैश्चापि गतिमिदराव्दनास्यकैः। 
एतेषां नास्यरचनेराङ्किकाभिनयस्स्पृतः ॥ 

दृक्ञारः 

आचरितप्- मात्रा्रतम् 
विषमे--षण्मा्रागण एकः म ग ग. 
सम --अष्टमात्नरागण एकः भग ग. 

वरङ्ग 

आचारा--श्रतिः 
गान्धारस्य प्रथमा श्रुतिः | 

आच्ुरितः--अङ्गहारः 
नूपुरश्रमरन्॑सिताखतकनितम्बसूचीकरिहस्तकरीचिन्नानाम - 

टानां करणानां प्रयोगे अच्छरुरितः। 
राङ्गः 

आच्छुरितकम्--अङ्र्ट.ठेखनम् 
अङ्घलीपच्चकेनाद्ु सरव्दमनुलेखनम् । 
कुचाद्रौ कामसुत्रज्ञास्तदा च्छ्ुरितकं विदुः ॥ 

अनूपर्सिंहः 
6 

५९, आदानम् 

आडिकामोदा- रागः 
वङ्गाटी किट भिन्नषड़जजनिता भाषा तदङ्गं बुधे- 

गवीदेरासमस्वरा निगदिता धांसावसानयदहा । 

नित्य मध्यममन्द्रभूषिततनुगौन्धारतारास्पदा 
कासोदा सुवि भूपकर्णसुखकयांडीति चिहाडिता । ॥ 

।क्िटव्ः 

अडीकामोदिका- रागः 
भिन्नपडजाच्च वाङ्गाली आडी कामोदिका ततः। 
ममन्द्रा तारगान्धासा प्रदांान्यासघैवता | 
समश्वरा च गीतज्ञेगेवांज्ञायां प्रगीयते ॥ 

टम्मीरः 

आतङ्ः--रित्पकाङ्गम् 
करराक्रमक्रतखरासः सुकुमारस्य वस्तुनः । 

यस्स आतङ्क इत्युक्तो रादोश्वन्द्रकटादिवत् ॥ 
दारदतनयः 

राहोरिति । मारतीमाधवे। 

आतोचम् 
म्रदङ्गो मुरजश्येव तथा पणवदर्दरौ । 
पटहग्धेति तद्ये: प्वातोदयकमुच्यते ॥ 

मन्युः 

आतोद्म्-- वायम् 
तो्यते, आतुद्यते, हन्यते, वाद्यते, इति चतुणां वपुः | 

केवलमस्य तोदननिष्पन्नैः रूरैस्ततसुषिरयोरुपकारित्वम। वणौनु- 
साम्ययोगेन तु अवनद्धघषनयोः । उरीरं तु संवदनदाक्तिकरोटीकरते 
समुद्टसितशक्तिकयैकमिति। तत्तत्स्थानाभि घातजातस्वरहारख्च्धो- 
पयोगमपि तदा तोद्यसुच्यते । तदा तुदति अभिहन्ति वादयति 
चेलयकृतककर्मराक्तिमुद्वितस्वातन्व्यमवभाति । 

अभिनवः 

आरमपञ्चमः-- मेख्रागः (दिवामणिमेख्नन्यः) 
(आ) सरिगमधनिस. 
(अव) सनिधमगस. 

आदानम्-- विमदौसन्ध्यङ्गम् 
वीजकार्योपगमनमादानमिति संज्ञितम् । 

भरत. 
टै 

वीजफटस्य समीपताभवनमियर्थः। यथा--व्यक्तं छम्मोपी- 
यादि दुष्यन्तवचनम् । 

अभिनवः 
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॥, 

फएटसासीप्यसादानप्र् । युख्यपटस्य दरोनमादानम्। यथा-- आदिकङ्ूमांवतारः -- चरकः 

नागानन्दे सागानामिलयादि गरूडवाच््यप्र ) नागरक्षाखक्चणस्य हस्तौ प्रथमता(त अ7)बत्यैमृष्नेस्सव्यापसन्ययोः । 

सुख्यफरस्य सूचकभं । करत्वा च मण्डखाव्रत्तिमृध्वौधः प्योटेयोः ॥ 
तदनु रवस्तिकीडकुखय वतनाखस्तिकं तथा । 
कुतवाऽथ पाशचद्धितये मण्डलाकारघूणनम् ॥। 

४ विधाय तद्रत्पुरतो मण्डटभ्रमणं बहु । 

आदिकरामोदा- माषङ्गरागः कियते चेदादिकूमौवतारसस्यस्तु चाख्कः ॥ 
आदिकामोदिका पूर्णौ वङ्गास्यज्गे िथेवता । चेम; 

मनद्रमातार्गा गेया हेमन्तप्रहरेऽभिमे ॥ आदिषडः- देशीतारः 

रामचन्द्रः 

सक्या शक्तिमतः प्रोक्त आदान काये सङ्गः 1 
सर्वेश्वरः 

भट्माथवः 
रपौ पश्चादिघट्रके । 

आदटिकाभोदा--मापर्गरामः वीणायां वादनक्रमः ७ माचा: . 

परवत तु प्रं कृत्वा आन्दोस्य तदधस्तनम् । ताखप्रसतारः 

तस्यादातारगान्धास्मारुद्याप्यवरुद्य च ॥। अदितारुः देशीतारः 

मृश च मध्यसे मन्द्रं स्थायिनि न्यस्यते यदा । आदिता कघुस्पृतम् पध नि सरिस. 
आदिकासोदिका नाम रागः सञ्जायते तदा ॥ जथदेकः 

एतस्या मध्यमस्थायी छक्ष्यमर्गि प्रकीर्तितः । रघुना स्वादिताखः स्यात् 
वेमः श्रीकेण्टः 

आदिकामोदा-रगः कष्वेवमादितारोऽसौ ठोकैसास्र इति स्मृतः 

अनन्तरं च बङ्गाखीमिन्नषड्जसमुद्धवा । वेमः 

तदङ्गमादिकामोदा प्रहांशन्यासधेवता ॥ आदित्यर्वश्ः 

समघ्वया च संपूणौ कथ्यते यां सनीषिभिः। मानमादित्यवेरास्य स्याचतुखिशताङ्गलेः । 

मापायाभिन्नषदड्जस्य माद्धाली परिकीर्तिता | मुखरन्ध्रस्य ताराख्यरन्ध्रस्य च विदां वरैः ॥ 

तदङ्गमादिकामोदा भवेदानन्दकारिणी ॥ मध्यसानमपि ज्ञेयं द्विगुणैः षड्मिरङ्गुटः । 

धैवतेन स्वरेभेघा प्रहांरान्यास भूषिता । विरिष्टमङ्गरं ज्ञेय पादोनैः पच्चमियेवेः ॥ 

समस्वरसमायुक्ता संपूण सप्तमिर्सवंरः ॥ ्रत्येकमलव रन्ध्राणामष्टानां मानकरपनम् । 

ग्वज्ञादिकृतावस्या विनियोगः प्रदरितः ॥ लिक्षा तथा षटूकं यकानां यवयुग्मकम् ॥ 

जगचेकः द्रादशेवाङ्गुखान्येवं मानमन्तर सप्तके ॥ 

आदिकामोदा- रागः (वरो वादनक्रमः) ङुम्भः 

धैवतं ब्रहमासाथ तस्माच्च चतुरः स्वरान् । आदि त्यानाभयनम्-- तानः 

तृतीयाद्यान्समारु्य ततः षष्ठस्वरं पुनः ॥ मभ्यसग्रामे षड़्जद्ीनषाडवः। 

कम्पयित्वा विरस्ब्यापि वादयित्वा चतुर्थकम् । निधपमगरि. 

आसादय पञ्चस तस्माद्खाभ्यन्तमवरुद्य च ॥ कुम्भः 

ततस्यायिस्वराध च स्थायिनः प्राक्तन तथा ॥ - आतिदेशयम्-मेखरगः (सख्वरारीमेरुजन्यः) 

आस्य स्थायिन स्पृषा द्वितीय कम्पयेत्स्वरम् । (आ) सरिगमपनिस 

दृ्तीय स्छुरिवं छत्वा स्थायिनि न्यस्यते यदा । (अव) सनिधपमगरिस. 

आदिकामोदिकायाः स्यार्वसानै प्रथमे तदा ।' आदिपश्चमः- मेङरागः (कामवर्धिनीमेखजन्यः) 

वङोष्वस्या हितीयस्तु स्थायित्वेनोपरक्षितः ॥ (आ) सरिपधनिस. 
वेमः (अव) सनिवनिपमगरिस. 



भैरवी 

आदिभैरवी- मेररागः (नस्मैखीमेरजन्यः) 
(आ) सगरिगमपधस, 
(अव) सधपमपगारिस.. 

आदिमः - देश्ीतारः 
आदिमटरयाख्यतारे तु रढय दौ विरामकौ । 

आधिकारिक इतिवृत्तं 
यत्काय दि फटम्राप्या सम्य परिकल्प्यते । 
तदाधिकारिकं ज्ञेयमन्यत्प्रासङ्किकं विदुः ॥ 

आधिकारिक दस्तु 
यत्काय हि फटगम्राप्रौ समथ परिकस्प्यते । 
तदाधिकारिकं ज्ञेयमन्यस्स्यादानुपङ्किकप् ॥ 
कारणात्फल्योगस्य वृत्त स्यादाधिकारिकम् । 

भराधृतम--रिरः 
आधूतं तु सकृत्तियैगृध्वे नीते रिते मतम् । 
गर्वेण स्वाङ्गवीक्षायां पश्च्थोर्ध्वनिरीक्षणे ॥ 

रक्तोऽस्मीयभिमाने च प्रयोगस्तस्य कीर्तितः 

तियगृष्वं सकृन्रीतमाधूते कथ्यते शिरः। 
पाश्चसयस्योर्ष्ववीक्षायां शक्तोऽस्मीति निरूपणे ॥ 
गर्वेण भुजवीक्षायामङ्गीकारेऽपि युज्यते । 

९५ + दैनोष्ाहितं ज्ञेयमन्तभूते विपश्चिता । 

नन्दः देशीताटः 
विज्ञेयौ खपौ खौ गौ लगौ च गुररन्तिमः। 
। ३ | 55 । 58. 

मगणञ्च गुरुर द्रत्धानन्दतारकर । 
९।। मात्राः । 

नन्दः--निर्वहणसन्ध्य्गम् 
समएमस्तथाऽथोनासानन्दः परिकीर्तितः ॥ 

नन्दी 

भरतः 

भोज 

दार्ग ४ 

ताङखप्रस्त रिः 

भरतः 

आनन्दित ई 

अचितस्य तथेति प्रकारखतेः प्रार्थितस्य सम्यगपुनर्विंयोगवत् 
1 क श 

यदागमन तदनन्दहतुखादानन्दः । यथा-रल्लावस्यां को 
देव्योः प्रसाद इयादिराजवचनप् । 

अयिनवः 

आनन्दभेखरागध्यानम् 
केकिपिञ्छधरं नागरूरहस्तं जटायु । 
आनन्दभेरवं ध्याये विस्वमखनिवासिनम् । 

र{गसागरः 

आनन्दभैखी-- मेलरागः (न्मैरीमेरुजन्यः) 
(आ) सगरिगमपस. 
(अच) सनिधघपमगरिस., 

आनन्दभरबी- मेररागः 
भेरवीसदरसंभूता निषादोद्राहसंयुता | 
गान्धारे नैन्य (?) युक्ताया ज्ञेया सानन्दभैरवी । 
सर्वदागेया ॥ 

भहोविरः 

आनन्दभैरवीसमे यजेदासेहण पुनः| 
ऋषभं येवते चापि तस्मादरौडुवपूर्णकः ॥ 
भै रवीमेकजो रागः 

परमेश्वरः 

आनन्दा मेटरागः (गङ्गेयभूषणीमेटजन्यः) 
(आ) सरिगमपनिस. 
(अव) सनिधपमगरिस. 

आनेन्द्वधनः- देरीतालः 
मगणो न गण्श्चैच खगौ द्रतचतुश्यप । 
ल्दौ दख घुदन्दं प्टुतश्चानन्दव्ैने ॥ 
२२ माघ्राः। 

| ताटग्रस्तारः 

आनन्दसञ्जीद्नप् 
मदनपाट्छृतप्रन्थः । काठः, कर. प. १३५० । इम्भकर्णेन 

चृत्तरत्रकोरो, सङ्गीतरिरोमणो पण्डितमण्डस्या चाये ग्रन्थ 
उदाहतः । 

आनन्दि-- दनम् 
सुखेनोन्मीख्दामीखत्तारमानन्दि कथ्यते । =, 

अनन्दितः- प्राक्रते मावावृत्तम् 
चतुमावा खयः टः गः ॥ ५ 4 

ध ॥ 

# द # १ 

४ त ५ 

॥ 
^ ~ ,„ 
क. पि ॥ ^ 
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| 



आनन्दिनी ५२ 

 आनन्दिनी- प्रबन्धङ्गम् 

आनन्दिनी पच्ठमिरख्चितङ्कः, 
रघुनाथः 

सय॑ राजनीतिरिति भीष्मोक्तपश्चाङ्गयुक्तस्वादन्येरच्यते । 

भीष्मस्तु राजधर्मेषु 

“° राजनीतिं प्चाङ्गयुक्तामीति वदति । 

आतुकारिकः 
अनुकृ परान् शद्रगीतवाचिकनतनान् । 

संभाषणादिभिवीग्भिः वाक्य स्यादाुकारिकः॥ 
शृङ्ारभूषणः 

आन्तरी-- ध्रुवा 

अन्तरं छिद्र त भवा आन्तसी। अनुकतयैदा अनार्त 

एव धनविद्ातादिना विघात उद्भतप्रयोगश्चमादवा मूोभ्रमादि- 
संभावनावखाभरणादे वा प्रच्युतिः तदा तत्संवरणावकाशवित्स 
येये गीयते। अस्यां च रक्तन भावि वा रसस्य खूपमनुवत्यम्। 
चछिद्राछादनमाव्प्रयोजनत्वादस्य न साधैकपठनासनमुपयोगीति 
शुष्काक्षराण्येवास्यां निवद्धयते । 

गुणचन्द्रः 

प्रयोगगतदोषाणां प्रछादनपदीयसीं । 

विदेदे वान्तस्य तस्सन्धानविधायिनी ॥ 

मध्ये सध्ये प्रयोञ्या या सा विङ्ञेयान्तरा धरुवा । 

धियते सा विषण्णे च विस्मृते मूते तथा ॥ 

रुद्धे सुपे च भावेष्वप्येवमादिषु. . + 

आन्दोरिकफाहस्तः 
गजास्ययोः कुम्भहस्तो मिखित्वामिमुख यथा । 

उत्तानौ च तथान्योन्यांगुष्टटम्मो भवेदयम् । 
आन्दौछिका स्यारपौरस्त्यो देवता परिकीर्तिता । 
विनियोगस्तु तत्रैव कथितदङम्भुना पुरा । 

गोरीमतम् 

आन्दोटितः-- बाहुः 
बाहुरान्दोछितोऽन्वथंः सविखासगतादिषु । 

सशोकः 

आस्दोटितः- श्वासः 

म्दान्दोछितो भवेत् । पर्वतारोद्णै स स्यात् 
भशोकः 

आभरणम्: 

आन्दोलिता-- करी 
शनैस्तियक् प्रचखिता तदैवान्दोखिता कटी । 
विनियोगस्तु, छुल्जे वामनखञ्ञयोः । 
गमनाभिनये कात बुधेरान्दोखिता कटी !; 

सोमेश्वरः 

आन्दोटिता-देशीचारी 
आम्दोखिता कुञ्िताङ्घेः पश्चादान्दोखनाद्भवेत् । 

वेमः 

आन्धरी--जातिः 
आन्ध्री निरूप्यतेऽथास्यां षडजमध्यमध्रेवतैः । 
हीना स्वरा इहांशाः स्युः षाडवष्षडजवभिंतः ॥ 

न्यासो गान्धार एव स्यादान्ध्रजातिरुदाट्ता ॥ 
हरिपाटः 

तत्र सूतम् । 

गान्धायार्षभिकाभ्यामान्ध्री सञ्जायते जातिः । 
भरतः 

अथोच्यते लक्षणमेतदान्ध्या अंशानिषादषभपन्नमाश्च । 
गान्धारकश्चाथ रिम निषादः सेवतः सङ्गतिमाप्नुवन्ति। 

अन्यासमारोहणमशहतः स्यात्करमाद्धवेरषाडवता सटोपात्। 
स्यान्मध्यमरामिकमूरैनाद्या सोवीरिकास्या किर 

[ मध्यमादिः। 

` चश्चपुरस्तत्र चतुष्करः स्याद्रधष्टौ कलास्तत्र भवन्त 
| सम्यक् | 

अङ्के तुरीये खलु नाटकस्य गाने घुत्रायां विनियोजने खात् ॥ 

गान्धारको न्यास इहोदितोंला भवन्यपन्यासतया प्रतीताः॥ 
रवुनाथः 

आपराहिकम्- संगीत शुङ्गाराज्गम् 
अपराहकरणीयमापराहिकम् ।। 

भोजः 

आप्यायनी--मूछना 
जीमूतप्रामे प्रथमा मूषेना । 
यामे जीभूतसंज्ञे च यदा षड्जः प्रमूठेति । 
आप्यायनीति विज्ञेया मूठैना योगिनां ्रिया ॥ 

वादिमनत्तः 

आभरणम् 
चतुर्विधं तु विज्ञेयं नास्ये ह्याभरणं बुधेः । 

अविध्यं बन्धनीय च क्षेप्यमारोप्यमेव च । 
भरत 



भोरिका 

आभीरि्ा- मेररागः 

धकोमल्य नितीत्राय्या षडजपूर्वकमूररैना । 
घगयोः कभ्पसंयुक्ता सतांञाभीरिका मता ॥ 

आरोहणे ऽवरेद्ेऽपि कचिन्मध्यमवर्जिता । 
तृतीयग्रहोतरगेया 

अहोबिलः 

आमीरिकारागध्यानम् 
वा. . .कङणविभूषितवाहुवष्टी- 
रुननि द्रचस्पकथनोहुरगात्रयष्टिः । 
श्रीखण्डरौखुरिखरे गजसोौक्तिकोघे 
आभीरिका विदधती खजमिन्दुरुभ्राप् ॥ 

¡ षाडवा । इयमेव वाद्याीत्युच्यते । 
संगीत सरणिः 

आमीरी- रागः 

शुद्रपच्छमसं मूता गसक्स्फुरणान्विता । 
आमीरो गमहीना स्याट्रहुखा पञ्चमेन च ॥ 

अथाभीफति संख्याता सारखपञ्चमसंभवा। 

ओडबो ऋषमेणापि गान्धारेण विवर्जिता ॥ 

पद्छमस्यारागान्धारषेभाभ्यां च विवर्जिता | 
वाज ररेयिकटष्याख्यतानमूछासमभ्वितः ॥ 
स्फुरितस्फारगमकाऽभीरिका बहुसप्तमा ॥ 

नान्यः 

रिगरहिता पश्चमकाच्या. . .रकितैश्च स्फुरितेगमकैः । 
पश्चमजताऽमीपती सवतिरुणेर्ातिक्षणोपेतैः ॥ 

कट्यषः 

मःखःपद्छमभाषेयमाभीपती परिकीर्तिता । 
रिगास्णं च विहीना च ओड्धवा परिक्रीर्तिता ॥ 
पञ्चमांसग्रहन्यासा कहे विनियुज्यते । 

जगदेक 

आभीरीनाटः- मेररागः 
आभीरीमेखसंभूतोऽवरोहे धश्रोञ््ितः। 
अथ न्यासविरोषाद्य आमीरीनाटकः स्मृतः ॥ 
सश्वरादिग्रहन्यासो यस्मिन्नरौ गनी सख्यै | 
साय गेयः ॥ 

सहोबिटः 

आमुखम् 

आमीर- मेररागः दुवर्णाङ्गीमेखजन्यः 
(आ) सरिगरिमपनिस. 
(अव) सधपमगस, 

आयुम्रम्-- वक्षः 
अधः पतदिवस्कन्धद्धितयं दधदानतम् । 
मध्ये मध्ये छथीभावै भजे समुन्नतम् ॥ 
आसुर संग्रमे भीते विषादगतयोदङुचि । 
मूखहच्छल्यमन्दाक्षीतस्परौनवृषटिषु ॥ 

जायतः 

वक्षःप्रशिथिरं निम्नमामुञ्चे संमचक्षते 
रीत्टच्छल्ययोदरोकर मृख्खीयां गर्वखज्ञयोः | 
भये व्याधो विषादे च संभ्रमे च प्रयुज्यते ॥ 

विग्रदासः 

आभेरी- मेखरागः (नस्मैरवीमेरुनन्यः) 
(आ) सगरिगमनिस. 
(अव) सनिघपमगरिस, 

आमोगः 
गीयते नायकस्येव यस्मिन्विरुदनामनी । 
आभोगस्स भवेन्नाम्ना गीतस्यान्ते स गीयते ॥ 

ट्रिपाखः 

आभोगः--प्रबन्धाङ्गम् 
अय प्रबन्धस्यान्त्ये वतंते। आभोगसत्वादौौ नियमेनेति सङ्खोल- 

स्वेटकारः। तन्मते कविनाम आखप एव । तैश्च कविः 
प्रबन्धनेत॒णामाखापे नाम विन्यसेत् । अर्थवदारापस्यात्र महणं । 
आखपाभोगयोरन्यतममाश्रिलय कविप्रबन्धनेन्रणां नाम विन्यसेत् 
इत्याधुनिकाः। 

ष्प्टासः 

आभोगी--मेख्रागः (नसरवीमेख्जन्यः) 
(आ) सरिगमयमस्. 
(अव) सधमगरिस, 

आरुखम् 
नटी विदूषको वापि पारिपाश्चक एव वा 
सूत्रधारेण सहिताः संखापं यत्त कुर्वते" ॥। 
चितरेवक्यः स्वकायंस्िः वीथ्यङ्गेरन्यथापि वां । 
आमुखं तत्त॒ विज्ञेयं बुधैः प्रस्तावनापि चा ॥ 



अमुखम् 

आमुखं छक्षयति । वा शाब्देन व्यस्तानां नरीम्र्रतीनां सूह्लधारेण 
सङ्गातमाह अपिाब्देनात्मना समस्तानां । द्वितीयो वाशब्दः 
समस्तव्यस्ततां विकल्पयति । एवशब्दः सूत्रधारस्यावदयेभावं 
दशयति चित्रैरिति । भाविरूपका्थानुकूटदिषयानुसारिभिः 
काव्य नटव्यापारं । वीथ्यङ्गैरितिश्ि्टवक्रोक्तिम्रस्युक्तिम्रायेरि यर्थः. 
यथा-पीताम्बररारुरक्टयाहरव्युषां प्रसभमनिरंद्रः इत्यादि । 
अन्येति स्पष्टोक्तिपरव्युक्तिमिरागुखमिति । मुखचन्धैर्निंवतंते 
यतः। आङ्मयौदायां । यदिवा अ्रामुखं प्रारम्भमीषन्मु वा 
म्स्तात्यते अनयेति । बाहुर्केन तच्छी खसंज्ञयोः । तत्र कदा- 
चित्कायांमिमु् भीयते । पूर्वरङ्गविधिः तदभिमुखं वा कायरंमः 
तन्नीयतते। सा दिधेति पूर्ेरङ्गाध्याये दरितमस्मामिः। एवं च 
यदा स्थापकोऽपि सूत्रधारतुस्यगुणाकासो रामादिवदेव तदेदं 
कविकरृतमायुखं भवति । 

। अभिनवः 

६ परख ध् ॥ { घु < 
आयुखमेतदुत्पाद्यवस्तुूचना दरूपाटापः। स च सन्धेमुख- 

स्यादितः कायः । नटी विदृषको वापीयादि मरतः । अन्यस्तु 
५ % 

अन्यापदेदोन कथानुकथाभ्यां एककः सानुगो वा सूरधरः 
कुयांदामुखमिति । अन्तर्नपथ्यमा्रोक्ति श्ुतिस्मरणदरेनैः । 
स् मुखं प्र स्बूडब्धापि वीथ्यङ्गैः म्रछयादासुखं बुधः ॥ 

सागरः 

आअगरुखाङ्गानि 
उद्धालयकः कथोद्धातः प्रयोगांतिरायस्तथा । 
्रवृत्तकावरुगिते पच्ाङ्गान्यामुखस्य तु ॥ 

भरतः 

आमोद्ः- प्रबन्धः 
स्वैः पाटस्ताखतेनैरामोदः कथितो वुधैः । 

जगदकः 

आमषश्वेपः--म्रासरागः 

आःप्रीजाद्युद्धवो यामे मध्यमे मन्द्रवर्जितः। 
महाशन शसगान्धारो रसे वीरे तथादूभुतते | 
रागो निषाद गान्धारतारः स्यादाम्रपच्चमः। 

भदटमाषवः 

अआश्रदन्चम्ः-- रागः 

गष्धारांसो रिपयक्तः गान्धारांरग्रहान्वितः। 
सनितारश्च पूर्णश्च मन्दरेण परिवर्जितः ॥ 
आस्रपञ्चमनामा्य रागो विस्मयदास्ययोः | 

जगदेक 

गान्धारांराग्रहन्यासो मध्यमेन्धिसमुद्धवः । 
निगतारो मन्द्रहीनो रागः स्यादाम्रपञ्चमः ॥ 

ष थ आयतम् 

आनध्रीजातिसमुखन्नो मध्यमग्रामगोचरः । 
गान्धारांशग्रहन्यासो सगः स्यादास्रपच्चमः ॥ 

नारायणः 

अयममरपच्म इटप्युच्यते ॥ 

अंशरन्यासग्रहगतगान्धागो निगमध्यमतारः ] 
आन्ध्रीजातोमन््रव्यक्तस्स्यादाम्रपच्नमः पूर्णः | 

नान्यः 

तारणांखग्रहन्यासो. नितासोमन्द्रवर्जितः | 
मध्यतारतरः पूर्णः रागस्स्यादाम्रपच्वमः ॥ 

मतङ्गः 

अथाग्रपच्चमो रागो जातो गाग्धारपञ्छमात् | 
गान्धासंशग्रहन्यासः तारष्षड्जनिषादयोः । 
मन्द्रसानेन संयक्तस्सम्पूणस्सप्तमिरस्रेः । 

आत्रोडतयमकम्-- अलङ्कारः 
पादस्यान्त्य पदं यत दिदि रेकमीदोच्यते । 
ज्ेयमाम्रेडितं नाम यमकं-- 

यथा-विज्म्भितं निश्वसितं सुहयः । 
भरतः 

अम्ान--ददोनम् 
राल्याखोकनमाटृत्त स्यादाम्ाने यत्कनीनिकम् । 

रारदातनयः 

आयतम्-- खानकम् 
खीभिरेवेति तदयोञय पूर्वरङ्गेऽवदःपरे । 
नरः सखियोऽथवा कुयेरिदमेव प्रवेखते ॥ 

येनाऽभिनेयं स्थानं हि प्रधिषटेषिति कचन । 
आयतानन्तरं योऽया रङ्गाकतरणादयः ॥ 

यथोचितं तदा ज्ञेयाः प्रचार हस्तपादजाः। 
म्यमिनवराप्रस्य सयेत्न्सतमीरितम् ॥ 

भशोकः 

ताखान्तरे स्याच्चरणो वामे च्यश्रोऽथ दक्षिमः। 
समः स्यादुन्नतं वक्षः ग्रसन्नं मुगखपङ्कजप् ॥ 
करिस्समुन्नता हस्तो दक्षिणः स्यान्नितम्बकः | 
वामः करो रताहस्तो यत्र तत्स्थानमायतम् ॥ 
देवतात्र रमा कायं पुष्पाञ्जछिवि सर्जने । 
चारीषु विहितास्वेनां विदध्यन्र्तकः स्थितिम् ॥ 
रङ्गावतरणे काय स्रीभिरेवेति केचन ॥ 



आयत्; 

(~ (^ 

आभाषणसमनेन स्यात्सखीग्रियतमादिभिः। 

माटवखम्बने खीणां म्रतिषेधे च तजेते ॥ 

ईष्याहर्षो बे कायैमङ्कटस्फोटने तथा । 
सोने निसञनाहानयोस्स्याद्राम्भीर्थगर्वयोः ॥ 

परिप्रदासः 

आयत्ः- अधरः | 

नतेस्सदोत्तरोष्ठेनायतस्स्यात्सोद् मते रसे । 
भरोकः 

स्मिते प्रयोज्यो छज्ञायामपीत्येके विदुवौधाः 
“ विप्रासः 

आयतमण्डलम्--देरीमण्डलम् 
वितस्यन्तरितो पादौ यत्का तु चतुरखकम् । 
तियक्षुञ्चितजाुभ्यां सितिरायतमण्डलम् ॥ 

नाव्यदपेणे 

आयता--श्रुतिजातिः 
सा करुमुद्रती, ५ क्रोधा, प्रसारणी, सन्दीपिभी, रोहिणी इति 

पद्चसु श्रुतिषु वर्तते । 

आयती--अधरौ 
ओष्ठौ य तु संटभ्नौ सकदेरो प्रसारितौ । 
आयतौ तौ तु विज्ञेयो विनियोगस्तथास्मिते ॥ 

सोमेश्वरः 

आयुक्ता 
भाण्डागारे नियुक्ता च आयुधागार एव च । 
ओषधीफटमृठेषु बीजेषु व्याप्ता तथा ॥ 
गन्धाभरणवस्रेषु आख्यानकथनेषु च । 
बहर्थषु नियुक्ता या आयुक्त सा प्रकीर्तिता । 

भरतः 

आरभटी -- वृत्तः । 
आरभटप्रायगुणा तथेव बहुकपट वच्चनोपेता,। 
दं भानृतवचनवती त्वारभरी नाम विज्ञेया ॥ 
पुस्तावपतष्टतरद्धितानि छेद्यानि सायाकृतमिन्द्रजाखम् | 
चित्ताणि युद्धानि च यल्ल नित्य तां ताद्ञीसारभदीं बदन्ति।। 
षङ्कण्यसमारब्धा हठातिसन्धानविद्रवोपेता ॥ 
खाभाखमार्थक्ृता विज्ञेया वृत्तिरारभटी ॥ 

उद्वतरसा आरभटी । दीप्ररसा सोद्ररसा उद्धताः । आरमभ्- 
टानां ये गुणाः क्रोधवेगाद्याः ते ् रायेण वाहूल्येन यत्र वहुभिः 
कपटैः यद्रक्वन तेनोपेता। कपटयोगोऽत एव दम्मप्राधान्यमसल- 
वचनसंसवश्च । 

अमिनः 

समुद्धतम्रायगुणा वीररो द्राद्मुतास्मिका । 
कपटानरृतदम्भेषु वच्रनासकन्दयोः स्थिता ।। 

युद्नियुद्धन््रजालमायच्छेदनष्टतादिभिरारभरी ज्ञेया 
कपटे यथा खावाणकदाहे वासवदत्तामरणम् । अनने यथा-- 
द्रोणवचे ; प्टुते मारुतेस्समुद्रटह्नन । लङ्ास्कन्दनसास्कन्दः 
अथवा--अङ्गदेन मन्दोदरीकेशाकषणप्। युद्ध यसराचृणयोः॥ 
नियुद्ध वालिसुप्रीवयोः ॥ 

सागरः 

आरभस्यनतद्रन्दरलछद्यदीप्ररसान्विता । 

अरेण पतोदकेन तुल्या भटा उद्रताः पुरुषाः आरभटाः ते 
सन्यस्यामित्यारभदी । अनृतं असत्यं । ट्र्टयुद्धमनेकम्रकारं । 
छद्म वच्चनाहेतुः प्रयोगः। अनेनेन्द्रजालपुस्तम्रयोगजेयमेयाः- 
दिम्रहः। दीश्रा रसाः योद्रादयः। ओद्धल्यावेगादिहेतवः। अ्रानृता- 
दिमिर्विचिवनेपथ्यकिलिङ्ञहस्तिप्रयोगमायारिरोदरैनादिकम् । 
भयहषातिश्चयाङ्कखितपातप्रवेशः। पूर्वनायकावस्थायाः परित्यागेन 
नायकावस्थान्तरयदहोऽवस्कन्दाभिन्यादिकृतवि द्रवादिकं विविध 
स्थायिव्यमिचारिभावयुक्तं॒प्रसङ्गागतकायादिकै चुयुद्रस 
प्रहारादिकं च सदग्रह्यते | 

रामचन्द्रः 

भोजेनारभटीव्रत्तिर्थगाङ्गारस्याङ्गत्वेनोक्ता । यथा-आरभरी- 
वृत्तिः उडमागधी प्रवृत्तिः । गोडीया रीतिः । सवां नायिकाः + 
धीरोद्धतो नायक इति । ततारभरी वृत्तिः} अथः जेनुष्टपष्ड 
रूपाङ्गत्वात्तदाह् आविद्धगतिरारभरी इति । पुस्ताकपादेयादि । 
सहवप्नरकः; अवपातः, वस्तूत्यापने, संफेट इति तदङ्गानि । 
आविद्धगतिरारभरीदलयनेनार्थद्चङ्गारे धीरोद्धतव्यापारं नियम- 
यति । पुस्तावपाताभ्यां श्सैन्यदुगौदिरश्नासुपटक्चयति। वि- 
चिलाणां हि शिखामृष्िदट्दारुचमोयोमयानां सच्चःख्टस्यादःनः 
पुस्त इति नाम । परिखा-अवभत-धावप्तिकादीनां अवपात इति 
नाम। एतलद्भिताभ्यां परदुगोंपरोधेषु तदमियोगचेश्टामाचषे तहि 
पाकारादयोऽपि टठेङ्गयन्ते। ख्ङ्खनेश्च प्राकारादीनि छेयानि । 
चित्नाणि युद्धानीत्यनेन दुग॑रम्भोपायं प्रतिपादयति । ्रकार- 
भङ्गसुरज्गादीनि छेद्यानि । कर्टयुद्धचतु्विंसातिः चि्युद्धानि ! 
मायाकृतमिन्द्रजादटं इव्याभ्यां स्वेसन्यभ्रोत्सछाहमपय्द् 
नादिमिः कायसिद्धयेऽवस्कन्दकानि सृचयति । संि्दल 
मायादि्भिः परत्र सन्धानादनयासंसिद्धिं कायेशरीरस्य श्नुते । 
अवपातेनाकस्मिकषु भयाद्युपनिप।तेषु तदपस्पणोपस्पेणाप्रकारं 
पन्त्गसि ॥ नाम्ननगाततत ५ म्धयाम्नास्भ्यसोर्सिमदकायोपतिपाति 



आरमय्यज्मनि 

मन्तचिन्तामद्वियते । संफेटेन युद्धकाले अवश्योच्छेद्यारिनिमरह 
प्रतिपादय? क थयो 

दयति । तद्वक्षणानां तथाविधाथयोगात्। तथादहि-माये- 
नद्रजाखरिरपनेपथ्यादिभिः कायवस्तुसंक्षेपः संक्षिप्रकः । भया- 
दिभिः विद्रवादिकर्मसु प्रवेडनिमेमावपातः अविद्रवः सविद्रवो 
वा सर्वरसभावसमासो वस्तूत्थापनम् । नानाश्युद्धनियुद्धादिमिः 
ससंरंभसंग्रहारः संफेटः । 

भोजः 

पुस्तावपातप्तलङ्घनानि खछेद्यानि मायाछृतमिन्द्रनाखम् । 

चित्राणि युद्धानि च यत्र वृत्तिं तां तादृशी मारमटीं वदन्ति । 
नरतः 

आरभट्यज्खानि 
संकि्रकावपातौ. वस्तूत्थापनमथापि संफेटः । 
एते ह्यस्या मेदा खक्षषणमेषां प्रवक्ष्यामि ॥ 

। भरतः 

आरभी-- शङ्कराभरणमेररागः 
अथारभ्यां समारोहे मेषकुञ्ञरवजेनम् । 
(गन्योः खोपः) 

परमेश्वर. 

आरभी--मेररागः (धीरशङ्करामरणसेख्जम्यः) 
(आ) सरिमपषस. 
(अव) सनिधपमगरिस. 

आरम्भः- अवसा । 

सौत्पुक्यमा्रवन्धेसतु यद्र जस्य निबद्धधते । 
महतः फर्यीगस्य सखल्वारम्भ इष्यते ॥ 

भरतः 

आरम्भः- पूर्वरन्ाज्नम् 
परिगीतक्रियारम्भ आरम्भ इति कीर्तितः | 
आतो्यरञ्जनाथ तु मवेदाश्रावणाविधिः ॥ 
वाद्यवृत्तिविभागा वक्तृपाणिर्विंधीयते । ` 
तन्त्योजस्करणाथ तु भवेच्च परिघट्टना । 
त्था पाणिविभागाथ भवेत्सघोटनाविधिः । 
तन्तरीभाण्डसमायोगान्मगांसारितमिष्यते ॥ 
कटापातविभागाश्च भवेदासारितक्रिया । 
कीतंनादेवतानां च ज्ञेयो गीतविधिस्तथा 

भरतः 

इह दृष्ट थान्थेव तावदेतान्यज्गानि । तथादि-पूध् रञ्कवगै- 
ढीकने ततो गेोयमेवे तदरीतस्यपरञ्जकस्य प्राधान्यात् । तस्य च 
बिम्बभूते सारीरम् । शारीरखराणं मूलभूतत्वात् तदलुसन्धानाय 
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आखापाल्यारम्भः । ततोऽपि मनरूपताटप्रधानसवोतोद्यगभ- 
तातुसन्धान आसमन्ताच्छरावयतीलयाश्रावणा । ततोऽपि प्रति 
बिम्बभूतवैणवश्ररूपालुसन्धानाय दक्षिणादिवृत्तिविमागानु- 
सन्धानात्मना वक्तपाणिः । वक्ते प्रारम्भे हस्ताङ्गलीव्यारारः | 
ततस्तु वृत्तिविभागगतशरुष्कम्रयोगांसन्धानात् अ्यापरिषट्रना | 
घल्वखन इति पाठात् पश्चाद्रीणावाद्योपजौवकत्वादवनद्रस्यानु- 
सन्धानसंवाद्यादिना प्रहारपद्वकयोगेन कियते इति सद्मोरना | 
घुट परिवर्तने यतः पुष्कराध्याये ऽभिव्ष्यते। “ पूव सरी रादुद्ता 

ततो गच्छति दारवीम् । ततः पुष्कर्जं चेति? । ततोऽपि 
प्रकृतिमेव यन्मानानुदा्याुैरूपस्य वैणव पौष्करशब्दस्य 
परस्परसम्मेखमे कायंमिति मागांसारितं। मारगप्रकृदयादिरुक्चषणादिः 
गोचरे विकाररूपस्य पुष्करवाद्यस्यासमन्तात्सारणं गसन यदेति | 
पश्चान्मेयमनशरूपे तु संहिते गेयवस्तुगततारस्वरूपोपक्षेपः 
कृरखानामाव पादीनां पातानां उम्यादीनां चानुसम्धितव्यासारित- 
विधिः। एवै तावदन्तयवनिकाङ्कानां दृ्ार्थं एव प्रयोगः| 
तान्यन्तरेण प्रयोगस्येवासंपत्तेः। एयै टष्ठर्थे प्रयोगे पूत करते 
पश्चादटष्ठाङ्गातुसारेणेव वददिश॑तविधिः। तदनुसारेण च विदोषः 
धातुवाद्ये विधिः ॥ 

सपिनवः 

आरम्भः- सन्ध्यङ्धम् 

मातरप्रमते मुखसन्ध्यङ्गम् 
प्रर्थनाविषयौत्सुक्य आरम्भः । 

आरम्भः-समुद्योगः॥ यथा-मायामदारखुसनारकरे ताठकेतु- 
राक्षसवधमिच्छतः कुवख्याश्वस्य राज्ञः गाटवतपोवनगमनम् । 

सागरनन्दी 

आरम्भविधिः 
प्रमाण, प्रमेय, विम निर्णयः, रवृत्तिः-इत्येताः प्धारम्भ- 

विधयः । ताश्च प्रस्येकं परच्चप्रकारत्वा पत्र्धिंरतिभवन्ति। तत 
युक्तिः, उक्तिः दृष निदशैने, अथापत्तिः इति प्रमाणं पत्चधा 
वतते। विमर्थोऽपि, कर्मणामारभोपाथः, पुरुषद्रव्यसंपत्, 
देशकारवि भागः, विनिपातग्रतीकारः, कायेसिद्धि इति पच्चधा 
भवति । निर्णयः पञ्विधः, अनुखष्धस्य ज्ञाने, उपर्ब्धस्य 
निश्चयवलाधानै, द्वैधस्य संशयोच्छेदने, एकदेशदृष्टस्य रोषोप- 
रड्धिः, विपययचिकरित्सा इति । प्रवृत्तिः पद्छविधा, अर्न्ध- 
लाभा, ख्च्धपरिरक्ाथां रक्िताभिव्रद्धयथा, वर्धितोपयोगाथौ, 
उपयोगपयाप्राथां इति ॥। 

मोजः 

आरात्रिकम्- शिरः 
स्कन्धो तु किञ्िदारिरुष्य भान्तमारालिकं मतम् । 
विस्मये दह्यते तच्च पराभिभ्रायवेदने ॥ 

राह्खः 



आश्द्रदेशिक । 

आरुद्रदेशिकः- मेकरागः (मायामारुवगौरूमेरजन्थः) 
(आ) सरिमपनिधस. 
(अव) सनिधनिपधमगरिगस. 

आरेचितकम्--रृत्तदस्तप्राणः 
एतार्वसावधि भान्तौ उक्तावारेचितो जनैः ॥ 

दज्ञार 

आरोप्यम्- आभरणम् 
आयोप्य हेमसूब्लादि हारश्च विविधाश्रयाः। 

भरतः 

आरोदी--वणैः 
यल स्राणामारोहो मूछेनाक्रमवर्तिनाम् । 
कऋमाद्यस्तद्धवै गानमारोही वर्णं उच्यते ॥ 

पण्डितमण्डणरी 

आद्रेता 
यद्यदस्य प्रियो वेत्ति तस्य तस्याडुकारिताम् । 
योग्यतामा्रेतां प्राहुः मनःकाटटुष्यनारिनीम् ॥ 

भावविवेकः 

आद्रभिनयः 
रेखाहस्तेन कर्तव्यः । 

महारा 

आदद्राहिस्तः 
अङ्खघठः कुञ्चितो भूयान्मध्यमानामिका तथा । 
छुश्िता च कनिष्ठा च तजेनी' प्रसृता यदि ॥ 

रेखाभिधः करस्सोयमाद्रौयां संप्रयुज्यते ॥ 
शज्गार 

अषभी-- जातिः 
आर्षमी शुद्धा गीयते । निषादपच्छमार्पत्वम्। रिषमधेवत- 

निषादा अ्रहाः। स्व्यमेवांञ्ाः । त एवापन्यासाः। पश्चस्वर- 
परस्तारो निषाद्ः। ऋषभो न्यासः। न्यासपरस्तत्परो वा मन्द्रः 
षड्जधेवतपच्चमाः । ऋषभगान्धारयोस्तु सङ्गतिः । षड्जहीने 
षाडवषड्जपव्छमदीनमोहुवितम्। पणौवस्थायां षड्जगान्धार- 
पव्चमानामत्पत्वम्। ओडुविते गान्धारमध्यमयोरस्पत्वम् । 
दोषाणां च बहुत्वम् । दराविधत्व॑चास्या दश्चांसाः शुद्ध विकृताः 
पूणाखयः। पञ्चम्यादिमूछैना । चच्चत्पुटस्ताखः । एककठेन 
चित्रेण मागधी । द्विकठेन वार्तिकेन संभाविता । चतुष्कठेन 
दक्षिणेन प्रथुखा । बीररोद्राद्कता रसाः। प्रथमप्रे्षणके नैष्कामिकी 
ध्वा गाने विनियोगः । धैवतादिमूषैना ॥ 

मतद्खः 

आरर्षिनूत्यम् 

स्यान्मूरेना तत्र हि शुद्धषड्जा चच्चत्पुटः स्याद्दिकलोऽत्र 
[ तारः 

अष्टौ कलाः पूवैवदेव चास्या धुवादिके यो विनियोग उक्तः।! 
निषादगान्धारकयोबेहुत्वमर्पत्वमस्यामितरसराणाम् । 
रागो पु देशीमधुकयेमिख्यावस्यास्तु गाने खुटता भजेताम्।॥। 
तयोदैयोरस्यादषभो यताँऽश्स्ततस्ततीयसूरतोचितेव ॥ 

रघुनथः 

आषंभीकपारम् 
ऋषभो ग्रहस्तथाशोऽपन्यासः स्याञ्च यत्र खलु नियमात् । 
मध्यम एव न्यासः निधगी च स्वरावत्पौ ॥ 
अपि यत्ते षड्ज एव सूयो वायत्पतामनभ्यासात् । 
तदिदमष्टमकपाटं ज्ञेयं विद्रद्धिरा्षभ्याम् ॥ 

षड्जग्रामे आर्षभी सकपारुपाणिका मध्यमेन देयां मधुकयां 
गीयते ॥ 

नान्यः 

अथार्षभीजातिकपारुटक्ष्म वक्ष्यामि तत्रषभ एव चांः। 
भवेदपन्यासतया स एव स्यान्मध्यमो न्यासतया प्रतीतः॥ 

निषाद गान्धारकपश्चमास्तु सधेवताः सूस्पतया च वेद्याः ।! 
अल्पस्तु षड्जो नितरां तथाष्टौ कलास्तु रोषं पुनरार्षभीवत्॥ 

रघुनाथः 

आषंभीकपालगानम् 
यसमिन्नो ग्रहोपन्यासस्तु ऋषभ देरितः। 
न्याससतु मध्यमः प्रोक्तः स्वरपा गनिपधा मताः । 
सोऽलयल्पोऽष्टकटं तस्स्यात्कपारं चार्षभागतम् ॥ 

कुम्भः 

आषभीध्यानम् 
निस्सीमवाड््रनसयोर तिदूर वतिं 

यस्या महत्वमवधीरथिप प्रवृत्तः । 
पद्यासनोऽपि परिहास्यदरां प्रयाति 

तामाषभीं ्युकनिभामनिर्ं नसामि ॥ 
जगदेकः 

आतिः 
तारपदहीनाऽऽखतिभवेत् 

सोमेश्वरः 

आरुतिः आख्प्रिश्चब्दस्य विकृतिरिति केचन मन्यन्ते। 

आटश्चिनृत्यम्- देशीनृत्यम् 
रङ्गपवेरो सञ्जाते पाश्चयोश्चतुरः करान् । 
अग्रतः षोडराः पञ्च नर्तक्यो गायकैस्सह् ॥ 
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आप्तो क्रियमाणायां .नर्तको भामपाणिना। 

धृत्वा चेखाच्चरै दश्च पताकं दधती करे । 

करसेह विभावाभ्यां युतै{्रमणमाचरेत् ॥ 
कुम्भः 

भारम्पाकक्षे्रवीरः--देशौतारः 
जआलमस्पाकश्चेत्रवीरे चतुः स्युगेपलद्रूतः 
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आङस्यम्--चिलाभिनयः 
पुरोभागे पताकन्तु चालये पुनः पुनः। 

आरुस्यभवि युज्येत भरताणेववेदिनः ॥ 
विनायकः 

आङ्स्यम्-- व्यभिचारिभावः 

लेदव्याथिग्मष्भावश्रमसौहिवयादिमिर्विंभावेरुत्पद्यते खी- 

नी चानाम । अनुभावास्तु सर्वकमौनभिखाषङयनासननिद्रातन्दरि- 

सेवनादयः \ 
भरतः 

तदाहारयगैसरब्धलयागेरभिनेयप् । 
सागरः 

सखीनीचानां अनुश्यमेरूपमारस्यम् । 
रामचन्द्रः 

आलस्य नाम गभौदेर्जहमथस्तम्भासनादिमत् । 
धराजः 

शयनासनरानेण वर्ण्योऽसावितरेषु तु । 
दारदातनयः; 

इतरेषिति । स्रीनीचानामितरेषु । 
गरर्सिटः 

आलस्यम्रू- रिस्पकङ्गम् 
अङ्गानि चन्दनाम्भोभिः सिव्वेयादिवचो यथा । 
वैवदइय यन्मनोङ्गानां तदारस्यसुदाहतम् ॥ 

रारदातनयः 

मागदिखेदजन्यः श्रस आरस्यम् । यथा-छन्दमारायां 
प्रथमेऽदडे वश्चखक्खणेति सीतावाक््थम् । 

सागरः 

अर्पः, 

रागाङपनमारुप्तिभूरिभङ्गीमनोहरा । 
प्रयोगाहम तथाखपः संज्ञा -साक्षरवर्जिता ॥ 

कुम्भः 

भालपिनी 

अलापचारी- पष्पाञ्जलिभागः 
अनिबद्धाटपनतो त्ते ताखालुबतिं चेत् । 
आखाप्बारी विज्ञेया सर्वेषां चित्तरञ्जनम् ॥ 

नन्दी 

आराप्चवाली--वायप्रबन्धः 

गजरस्य नामान्तरम् । 

आलापा-- सूना 
गान्धारप्रामे प्रथमा 
(आ) गमपधनिसरि 

(अव) रिसनिधपमग 
मान्यः 

गान्धारम्नामे प्रथमा मृष्धेना । 
आर्पस्यातिरोद्रत्वाद्रान्धारष्टरमूष्ठैना । 
आलापा मू्ैना तस्या सुद्रश्चाल्लाधिदैवतप् ॥ 
सुबरशद् द्रष्टव्या । 

सागरः 

आलापिनी--- वीणा 
इयमेवाखावणीत्युच्यते । 

अथाखापविदग्धेनाखापिनी ठक्त्यते स्फुटा । 
साधहस्तोःमवेदण्डो वेणवः खादिरोऽथवा ॥ 
सुवृतस्सरखदश्छष्च्णो भ्रन्थित्रणभिदोन्छ्ितः । 

स्वदैष्यं मानतः श्ण सुषिरं द धदन्तरा ॥ 
्विताङ्गचिपरिणाहो मध्ये कूर्मवदुल्लतम् । 
यवद्यमितं पिण्डे दैर्ये ग्यङ्गरुसंमितम् ॥ 
विस्तारेऽङ्गच्छमाल तु क्म द धदुन्मुखम् । 
कालामरुकतुल्येन दण्डनाधोविभूपितम् 
दण्डवक्तु्रवेदोन सुश्छणेन समेन च । 
चतुरङगषदर््यण सङ्कुना च विराजितम् ॥ 
पविकारहितं तस्मिन् दण्डस्याप्रािवभ्यते । 
षडङ्रुछनि संयज्य तुम्बमष्टाद राङ्गन्य्म् ॥! 
परिणाहि घकदे रे चतुरङ्गच्संमितप् । 
तदन्तरा भवेन्नामिरद॑न्तिद्म्तविनिर्मिता ॥ 
हेमादिरचिता वा स्यात् समा तारफखकरृतिः। 
नमपषिन बभ्रीयात्तुम्बादृध्ये तु दोरकम् ॥ 
तत्र मेषान्वजां तम्नीं पह्सूललमयीमथ । 
कापाससूत्रजां बास्मिन् नागपारो निवेशिताम् ॥ 



अपरपिनी ५4 

अआक्रष्यकरक्ुमस्याधः कीके साधु वेष्टयेत् । 
दरामुष्िमितं दण्डमस्याः के चिहभाषिरे ॥ 

रक्तचन्दनजो दण्डः सर्ववीणासु चेष्यते । 
अलयल्पो मेदकं प्राहुरस्यामेततयै विदुः ॥ | 
खपेरं नाछिकेरस्य पिका वेणुदारिका । 
लीण्येतानि न बध्यन्ते बुधेरस्यां कदाचन ॥ 
उपवक्षस्थरं तुस्बमध्ये वकं निधाय च । 
वासराङ्कषठे नतस्याथ सूलमुत्पी ङ्य यज्नतः ।\ 

धृत्वातां मध्यसाङ्गन्स्या दक्षस्यानामयाथवा । 

वबिन्दुहस्तेन वा विन्दुधाघुवद्वादयेत्सुधीः ॥ 
भद्रे मध्ये तथा तारे स्वरव्यक्तियैथा भवेत् । 
तस्या दक्षिणहस्तस्य तजेन्यादज्ुन्टिलियात् ॥ 

त्रयस्छरास्युः षडजाया मभ्यमाद्याखराः पुनः । 
चत्वारो वामष्टस्तस्य तजैन्यादिचतुष्टयात् ॥ 

इह के चिर्स्वरव्यक्तिमन्यथा मन्वते बुधाः । 

षटूजः स्यान्मुक्तया तन्त्या तजेन्या ऋषभस्वरः ॥ 

गांधारमध्यमा सूते ततो दक्षिणपाणितः | 
मध्यमो सूक्तया तन्त्या पञ्चमस्तजेनीमवः ॥ 

देवतः स्यान्मध्यमया निषादस्तु कनिष्ठया । 
वामहस्तस्थया केचिद् चुरक्तप्रकारतः ॥। 

वामहस्तस्य ठजेन्या व्यङ्गलीमिः स्वयोदयम् । 
स्युरारोहावरोहाभ्यां सप्तकट्ितये सराः ॥ 

गृहीत्वाखापिनीं वीणां चरतेः प्रयुक्तितः। 
आ्पेद्धिविध रागकद्म्बे चित्रधातुकम् ॥। 

नाङ्कीनियमो ज्ञेयो रागाढपनक्मणि । 

उक्तस्तत्र मतङ्गाय: स्वराणां नियमो यतः ॥ 
गायेद्रीतं निबद्धे च यतिताख्छ्यान्वितम् । 
कःचिदत सखरोत्पत्तिं वदन्यविदितक्रमाप् ॥ 

करनद्ाङ्गुलीचारसरचारणवश्ञायुगाम् । 

रोकटुष्टतया तच्च तन्मते नाद्वियामहे ॥ 
कुम्भः 

(अस्या आखावणीति नामान्तरम् । ) 
आखपिनी गते छक्ष्म वक्ष्ये खुक्ष्यविदां मवम्! 
नवसृष्टिमिते देष्येदणवस्सुषिरोन्तरः ॥ 
अङ्गटद्रन्रपरिधिः प्राग्वद्रन्थ्यादिवर्जितः। 

ू्णस्समसत वृत्तश्च दण्डः स्यात्कक्रुम दधत् ॥ 
अङ्गुखद्धयविस्तारमङ्खुखाधौयतं तथां । 

आादखवणी 

तदधेपिण्डसंयुक्तमुन्मुखं पच्निकोऽवरम् ॥ 

एकदण्डमधो भागे शङ्कुना च विराजितम् । 

चतुरङकरेर््येण वहिर्मध्योन्नतेन च ॥ 

तस्य तुम्बं परीणादेऽ्टाद्याङ्गकसभ्मितप्। 

चतुरङ्गख्वक्त् च दन्तनाभिसमन्वितम् ॥ 

अग्रादधर्शत्पादोने मुष्टियुम्मे निबध्यते । 
अत्र मेषान्तन्ती स्यात्सक्ष्मा शक्ष्णा समा दढा ॥ 

कपेरं नारिकेरव्थ दोरको दोरिका तथा । 
त्रीण्येतानि न विद्यन्ते यत्र साखापिनी मता ॥ 

पट्रसूललमयीं तन्त्रीं यद्वा कापीससूत्रजाम् । 
रक्त्चन्दनजान्सवान् बीणादण्डान्परे जगुः ॥ 
द्रासुष्टय धिकं माने क्रचिष्छक्ष्येषु ददयते । 
तुम्ब वक्षसि निक्षिप्य वामाङ्गष्टेन तस्य च ॥ 

मूटसुत्पीख्य धृत्वा तमेवं मध्यमया सुधीः। 
दक्षिणस्यानामया वा वादयेदटिन्दुधातुवत् ॥ 
बिन्दुहस्तेन वा मन्द्रे मध्ये तारे च वादयेत् । 
त्रयः स्युदे क्षिणात्णेः चसवारो वामतः खराः ॥ 

इत्युक्तं कैचिदाचार्यैरपरेत्वन्यथा जशुः । 
मध्यमो मुक्तया तन्त्या तजेन्यादयङ्कलिलयात् ।! 

वामस्यानामिकावव्योः त्रयः स्युः पञच्चमादयः। 
मुक्ततन्त्यप्रथक् षड्जः स्याटषभस्तजनीभवः ॥ 

गान्धारो मध्यमाङ्गख्या दक्षिणेनाथ वादनम् । 

अरोहेणावरोदेण सप्रकद्वितये भवेत् ।॥ " 
एभिः स्वैर्विरचितं विचित्रै रागमाख्पेत् । 
गाये रीतं निबद्धे च प्रवीणो वीणयानया । 
इदमाटखापिनी लक्ष्म प्राह शाकम्भरीनश्चरः ॥ 

टम्मीरः 

आलापनी--श्रुतिः 
पय्चमस्य चतुर्धा श्रुतिः । 

आरबणी-- वीणा 
कनिष्ठिका परिध्यधेमध्यचिद्रेण संयुतः ! 
दरामुष्टिमितो दण्डः खादिरो वैणवोऽथवा ॥ 
अधः करभवानू्वे छवावस्यमिशोभितः। 
नवाङ्गखादधरिदद्रोपरि चन्द्राैसनिमाप् ॥ 
निवेइय तुम्बिकां तताखाबुखण्डां निवेश्षयेत् । 
द्ाव्ाङ्गुखविस्तारं रढपवंमनोहरम् ॥ 



अआलाबणी 

तुभ्बिकावेधमध्येन दण्डचिद्रेण निर्मिताम् । 
भलावुमभ्यगां दोरीं कृत्वा स्टल्पां च काश्ठिकाम् ॥ 
तथा संवेष्टथ तन्मध्ये काष्ठिकां भरामयेत्ततः। 
यथा तन्निश्चखलाबुबन्धश्च करभोपरि ॥ 

पच्वाङ्गखानि सन्यज्याटावूं सर्पां च बन्धयेत् । 
केशान्तनिर्मिता पट्टमयी सूघ्रकृेतापि वा ॥ 
समा शष्ष्णा टा तत्र देया तन्त्रीविचक्षणैः । 
तारे मन्द्रे च घोरे च त्रिस्थाने विन्दुरिष्यते ॥ 
विन्दुनादसमोपेतं पुम्ब निक्षिप्य वक्षसि । 
मध्यमानामिकाम्यां च वाया दक्षिणपाणिना ॥ 

तुम्ब्या मुर समुपेदय वामाङ्गे धारयेत्| 

तव्रस्याभिस्तु स्वाभिः स्वरव्यक्तिर्विधीयते ॥ 

तियो दक्षिणः पाणिः बामस्तब् चतुःस्वरः । 
आखावण्यां सिता ज्ञेयाः सप्र षड्जादयः स्वराः । 
इयमाटवणी प्रोक्ता मनःश्रवणरञ्जनी ॥ 

मारायणः 

आखवण्ये्र आलापिनीति देडभाषायां प्रसिद्धा । 

आरिङ्गनः-- दः 
पताको स्वस्तिकी भूय स्वल्पस्॒ष्टमुजौ भवेत् । 
आलिङ्गनामिधो हस्तः स चालिङ्नकर्मणि ॥ 

विप्रदासः 

आरिप्रमागः- पुष्करवाये मागीः 
वामोरध्वकपरहारयुक्त आचछिप्तमागैः । यथा--घड गुटु गट 

भसे दोधि घदु षिदु घेषि दुघमघ दुघघदो इयारिप्तमागैः। 
भरतः 

आरि्िका-- ृदज्गवादनमागः 
कनि्ठाज्गुणिसंयोगे सवोङ्गछिविवरतेनात् । 

आकिप्चिका समाख्याता नन्दिने चन्द्रमोछिना ॥ 
नारायणः 

आलीढम्--सखानकम् 
निषण्णो यल वामोषः गगने पूर्वमानतः । 
रोषेतरोप्रे चरणः पञ्चताटावधिखितः ॥ 
यशर वपि पादौ तदालीढं रुद्रदेवतम् । 
संघषास्फोटनादौ स्यान्म्ानां सौ द्रवीरयोः ॥ 
उत्तरोत्तरजस्पेऽपि स्यादीरष्याक्रोधसंभवे । 
सन्धानमपि शसखाणामारीटढस्थानके भवेत् ॥ 

६५ आवरी 

अस्मिन्सन्धाय शखाणि ्रयालीदं समाश्रयेत् । 
। कुम्भः 

शिञ्ित्ुश्ितजानुबामकमरजुन्यस्तं विदध्यासपुरः 

पश्चातु द्विकरन्तरायततिरीनं पद दक्षिणम् । 
तियेग्वक्तूमृजुस्ित्थिरवपुः स्थान तदालीटकं 

प्रयालीढमपीटगेव कथितं व्यदयस्तपादसिति ! 
कोदण्डमण्डने 

भटीदः-अङ्गहारः 
व्यसितनिषुटरकरणयोः, वामा्धिजनूपुरकरणस्य, दक्षिण- 

जाखातविक्षिप्रकरणयोशच , उरोमण्डटकरिहस्तकदीखिन्नानां 
करणानां च क्रमासप्रयोगे आलीटः । 

आटीदमण्डलम्--देशीमण्डकम् 
दक्षिणाङ्के्च प्रतो वितस्ति्रितयान्तरम् । 
विन्यसेद्रामपादं च रिखरो वामपाणिना ॥ 
खटकामुखहस्तश्च दक्षिणेन कृतो यदि । 
आलीढमण्डरमिति विख्यातं भरतादिभिः। 

नाव्यद्पेणे 

अङेभी--भाषारागः 
आेभी टक्मिव षड़जन्यासग्रहांरिका । 
षट्जग्रामेण संबद्धा संपूणौ रिगसंगता ॥ 

कुम्भः 

आलोकितम् -ददीनम् 
सहसा देन यत्स्यात्तदालोकितसमुच्यते । 

भरतः 

आलोकितं भवेच्छीभे व्याकोच(क)पुटवीक्षणम् । 
हरिपारः 

आवन्ती- प्रवततिः 
आवन्तिका बेदिरिकाः सौरा माख्वास्तथा । 
सेन्धवार्ूत्वथ सौवीरा आनत सादैदेयकाः ॥ 
दाज्ञाणास्तेपुराश्चेव तथा वे मार्विकावताः । 
छुरवन्तयावन्तिकीमेते प्रवर्ति नियमेव तु ॥ 

आबुदेयकाः = अवदपर्वतप्रान्तवासिनः । 
मातिंकावताः = मृत्तिकावतीपुरवास्तव्याः । 

आवरी-- श्रतिः 
कषभस्य प्रथमा श्रुतिः। 

अस्य ङब्दस्य स्वषूप एव सन्देहः पाक्ुरिकिसोमः 



आवृतम् 

आवतेम्- करणम् 
चाषगदलया प्रयोगेण यल पादक्रिया भवेत् 
डोखाप्रयोगतः किञ्चित् छरतोद्े्ठापवेष्टनो ॥ 
करौ स्यातां तदावते सन्ल्ासादुपसपेणे । 
रेचने हस्तपादस्य भट्तण्ड्रिदयत्वीत् ॥। 
केचिदाहुरसतावतौमलाताम्परे विदुः ¦ 
रू ते कीर्तिधराचार्यों ्रमरीमेव लक्ष्यवित् ॥ 

ज्यायनः 

सन्तोषादपसपेणे इति रक्ष्मणः ॥ 

आवर्तम्-- मण्डलम् 
जनितां दक्षिणो वामः स्थितावतामतः परम् । 
उरूट् वृ्दार+ताख्यां चाय च जनितामिघाप् ॥ 

समोत्सरितमत्तही विदधाति यथाक्रमम् । 
दक्षिणदशकटास्याख्यामूरूद्वृत्तमपि क्रमात् ॥ 

वाभरहतश्चाषगतिं द्विवारं दक्षिणः पुनः । 
स्पदितां बामपादस्तु ङकटास्यामथापरः ॥ 

द्विवारं मरी वामः चारीं चाषगतिं यदा। 

विदधाति तदा तदु्ञैरावते मण्डलं स्मृतम् ॥ 

आवतः- वर्णारुङ्कारः 
१. सरिगरि, सरिसरि, सरिगम, २. रिगमग, रिगरिग, 

रिगमप, ३. गमपम, गमगम, गमपध, ४. मपधप, मपमप, 
सपधनि, ५. पधनिध, पधपध, पधनिस । 

प्रतापसिहः 

आवसकः-- वर्णारङ्कारः (सच्चारी) 
"मन्द्रे भ्युग्ममथो मन्द्रं गायद्िर्हिस्सक्घत्पुनः । 
द्वितीयादौ करयां यदावर्तक इति स्मरतः ॥ 

ससरिरि ससरिस रिरिगग रिरिगरि गगमम गगमग 
समपप ममपम पपधध पपधप धधनिनि धधनिध । 

जगद्धर: 

) मन्द्रं प्रथमखरः ` युग्मं द्वितीयः 

आवतितम् 
किन्नयां वामहस्त्यापारः । तत द्रष्टव्यम् । 

आवतिता-- जह्वा 
मुहरैहश्वरणयोव्यैलयासो दक्षवामयोः । 
आवर्तिता भवेजङ्घा विदृषकगतो च सा ॥ 

विप्रदासः 

६१ आविद्धप्रयोगः 

दक्षिणे वामतः पादे वामे दक्षिणतो मुहुः । 
कृते योज्यावर्तिताख्या विदृषकपरिक्रमे ॥ 

भशोष्छः 

आवापः- क्रिया 
क्रियाशब्दे द्रष्टव्यम् । 

आ्वेपिः- ताख्क्रिया 
कनिष्ठादयङ्कलीनां तु करमेणाफुच्रन हि यत् । 
उत्तानस्येव हस्तस्य स आवापो निगद्यते ॥ 

(तार ङ्गम्) 

अविदधद्रन्&ः 

उपवीतं समाश्रि दादशाङ्गविधानतः। 
यश्चाङ्खिकसमायुक्तः सोऽयमावाह्य ईरितः ॥ 

शुज्ञार 

आविद्धः --धातः 
भूरिगगोरुहीनो वाऽऽविद्धः। 

राः 

 आविद्धः- बाहुः 
अन्तरा समाक्षिप्रो बाहुराविद्ध उच्यते । 

आविद्धः-- वीणायां धातुः 
आविद्धः स्याद् भूरिगुरुगेरुदीनोऽथ वा भवेत् । 

कुम्भः 

पच्चविधोऽयं, क्षेपः, पुतः, अतिपातः, अतिकी्णंः, अनुबन्धः 
इति । 

आविद्धकरणम्--नृत्तकरणम् 
समस्थान समं रिरः'डोखाहस्तस्समा च रक् । 
चवरिचापगतिः भोक्ता आविद्धकरणे भवेत् ॥ 

आविद्धभ्रयोगः 
यत्वाविद्धाङ्गहारं तु छेयमेद्याहवात्मकम् । 
मायेन्द्रजाख्बहुटै पुस्तनैपथ्यसंयुतम् ॥ 
पुरुषेबहुमियेक्तमत्पखरीकं तथेव च । 
सात्त्वयारभरी्ाये नास्यमाविद्धमेव तत् ॥ 

डिमस्समवकारश्च व्यायोगेहाखरगौ ततः। 
एतान्याविद्धसंज्ञानि विङ्ञेयानि प्रयोक्तमिः ॥! 
एषां प्रयोगः कर्तव्यो देवदानवराक्षसैः । 
उद्धता ये च पुरुषाः रोयवीयै बलान्विताः ॥ 

भरतः 



आविद्धवक्रौ 

उप्रविद्धवक्रौ --तहस्ती 
अंसाभ्यां कूपेराभ्यां च भुजाभ्यां च कमाद्यथा । 
कुरिलाभ्यां विखासेन पताकौ वर्तित यदा ॥ 
अवाद्मुखती ज्ञेयो बुधेराविद्धवक्रकौ । 

ज्यायः 

अंसकूपेरहस्ताप्रविखाससहितौ करौ । 
अरो वा पताकी वा ज्यात्रूय भवतो यदा ॥ 
अघस्तली तदा प्राुहस्तावाविद्धवक्रकौ । 
विक्षेपे बने चैव प्रयोज्यौ निपुणौरिमौ ॥ ॥ 

२ 

अंसकूपेरहस्ताग्रेतिस्थाने अंसकूरपरवाहयेति स्यात् । 

जाविद्धयतेना 
अविद्धवक्रयोयेत्र बाहू व्यावर्तितौ कमात् । 
आविद्धो चेत्तदा सोक्ता धीरेराविद्धवर्वना ॥ 

अशोकः 

अविद्धवक्रयोः पाण्योर्वर्तते चेद् भुजो क्रमात् । 
भआविद्धाबन्तराक्षिप्रौ सा स्यादाविद्धवर्तना ॥ 

आविद्धखस्तिका-- गतिः 
आविद्धस्स्तिकान्वथा । 

अत्ति देखीतारः 
नगणो भगणश्धैव जगणस्सगणस्तथा | 
नगण गुरुश्ेति भवेदाव्रत्तिकारिका ॥ २० माराः 

कद्टिनाथः 

देवणः 

ताडङप्रस्तारः 

आवृत्तिरक्ष्प- देरीताखः 
सगणो जगणश्चैव नगणो भगणस्तथा । 
सगणश्च गुरुश्चेति भवययावृत्तिक्ष्मणि ॥ 

। ताखग्रस्तार. 

अबिगः--चिवामिनयः 
हदि श्थाने तु सुरं पुरोभागे तु कर्तरी । 
चाख्यित्वा तु चावेगे दरौनीया बुधोत्तमेः ॥ 

विनायकः 

अविगः- -व्याभिचारिभावः 

उत्पातवातवषाभि्च्वरोद्धमणभियाभ्ियश्रवणपरकृतिन्यसना - 
भिधातारिभिः समुद्यते । तथरोत्पातक्रतो विदुयुदुर्कानिर्धात 
ऋरपतनचाद्रसर्योपरागकेतुदरौनकृतः । तमभिनयेत्सरवाद्ग खस्तता- 

अविगः 

वेमनस्यमुखवैवण्यैविषाद्विस्मयादिभिः। वातक्रतं तु अवक्कुण्ट- 
नाक्षिपरिमाजनवस्सङ्प्रहणत्वरितमघनादिमिः, वर्षद्रतं तु 
सवोङ्गसंपिण्डनप्रधावनछननाश्रयमारणादिमिः,  अभि्धतं तु 
धूमाङुकनेत्रताङ्गसङ्कोचन विधूननातिकरान्तापकान्तादिमिः, कुञ्ञ- 
रोद्धमणं तु त्वरितापसपेणचश्चल्गमनभयस्तम्भवेपथुपश्चादव- 
खोकनविस्मयादिभिः, प्रियश्रवणकृतं तु अभ्युत्थानालिङ्गनवसख्रा- 
भरणमदानाश्चपुकितादिभिः, अप्रियश्रवणकृतं भूमिपतनविषम- 
विवर्तनपरिधावनविल्यपनाजंन्दनादिभिः, प्रङृतिव्यसनकरतं 
खहसापसपेणशखचर्मवर्मधारणगजतुरगरथारोहणसम्परधारणां - 
दिभिरभिनयेत्। एवं सम््रमात्मकावेगोऽष्टविधः। उत्तममध्या- 
नां स्थेयेण नीचानां चापसर्षणैरमिनेतव्यः। 

इत्येतोऽ्टविधो ज्ञेय अविगः संश्रमात्मकः । 
स्थर्येणोत्तममध्यानां नीचानां चापसर्पणैः ॥ 

अत्रार्ये 
अभ्रियनिवेदनाहा सहसाह्यवधीरितस्य वचनस्य । 
राक्षेपत्रासादावेगो नाम संभवति| 
अभ्रियनिवेदना्यो विषाद् भावाहतयो अनुभावोस्य । 
सह पारिदरीनोशवेखहरणं परिदेवन कार्य ॥ 

भरतः 

आदिशब्देन छत्रकम्बलादीनां रहण । 

अवेगस्सहसा जातस्संभ्रमो हि निगदते । 
राजानिखाहितसिनिग्धव्ृष्टिवह्िभ्य एष च| 
उत्पातादथवा नारादुत्पत्तिस्तस्य द रयते । 
रख्चनागाभियोगा हि दरयन्त राजविड्रे ॥ 
पातादो पांसुसंपाते दुःलसन्तयमित्रजे। 
वहिजे धूपसंपातखस्ततोत्पातजे मवेत् । 
करिजे स्युभेयस्तम्भकम्पापसरणादयः ॥ 

सर्वेश्वरः 

आवेगः संभ्रमोऽतव्यादिकर्तागमनोगिराम् । 
संभ्रमः संक्षेपः। अतक्यैमचिन्तितोपनतमिष्टमनिष्ट अ । तत्र देवतागुरुमान्यवहमसंपरदूवणद्टयादि। अनिष्टमभिभू्क- पाडुत्यातवातवषछुञ्रचोरस्पामनोज्ञश्रवणदरीनादि । ततभ्यु- स्थानपुखकाणिङ्गनवख्ादिमदानादयः प्रियाः । सर्वागसस्ततामुख- 

वेवण्येपिण्डीभावम्रधायनाछुलनेत्रतात्वरितापसरणपग्चादवो - कनाखादिब्रहणोर्वीपतनकंपरषेदस्तम्भादयोऽभियाश्च भामसा; 
स्तुतिचाटुकारारंसावाक्यादयः भयाः कन्दनपरिदेवनासंबद्ध- 
वचनाद्यश्चाग्रिया वाचिका विकाराः । यथायोगे प्रियाप्रियात व वस्तुजवेगस्यानुभावाः । सर्वेऽप्येते विकारा उत्तमस्य स्थयोनुविद्धा नीचस्य तु चपरनुविद्धा इति ॥ 

| रामचन्द्रः 



अवरेगः 

वेगः 
अतः परतरं नान्यन्ममास्तीति त्वरान्विता । 

एकाग्रा मानसी वृत्तिरषेग इति कीर्तितः ॥ 
भावेषिवेकंः 

आविध्यम्--अभिरणम् 
आवेध्यं कुण्डलादीह यत् स्याच्छवणभूषणम् । 

भरतः 

अवेष्टितेम्--हस्तकरणम् 
तजेन्याद्या यदाऽङकुल्यः छुर्वन्दयावेष्टने कमात् । 

तरसम्मुखमावक्ष एति हस्तोऽपि पाश्चतः। 
आवेष्टित तदा भक्तं करणं चृत्तकोचिदेः 

अशोक. 

आश्चेसनम्--नाय्वारङ्कारः 
आस सनमादसा। यथा-मारतीमाधवे दमश्चानाङ्क, तत्पदयेय- 

मियादि माधववाक्यम् | 
सागरः 

आग्यसनम्- रिल्पकाङ्गम् 
दं पत्योर्योग्यसपकंः्रार्थनाञ्ञसन भवेत् । 
यथा लेन कान्या च वचसेद्यादि कथ्यते ॥ ` 

दारदातनयः 

ईप्सितस्य दुरभस्या्चसने आरसा । यथा--रमसानाङ्के 
9. , श, सभूयेवेयादि । माखुतीमाधवे. ५५ ९. 

सागरः 

अश्श 

विसोधो न स्फुटो मद्यं काछेनैतद्धवेदिति । 
अनुपेक्षाक्चषमत्वं यत्पुसामाशां वदन्ति ताम् ॥ 

भावविवेकः 

` आश्चापुरी-- रागः 
अश्चापुरी विपास्यान्तु धेवतांगाप्युपाङ्धिका । 

आप्रा्वरी- रागः (सङ्गीणः) 

मह्ारी सैन्धवी तोडी योगादाञ्चावरी भवेत् । 
नारार्थणः 

आशीः- रक्षणम् 
यथा शाखार्थसंपन्नां मनोरथसमुद्धवाम् । 
अप्रार्थनीयामन्यां वा विदुस्तामारिष बुधाः ॥ 

आश्वमेधिवमः 

यथा-पादाग्रसितया इत्यादौ (रल्ावस्यां) सर्वै वचनै 
नचारीरलङ्कारः । स्तुत्या एव वर्णनीयत्वात् ! अन्ये पंठन्ति । 

यत्नार्थानां भरसिद्धानां क्रियते परिकीतेनम् । 
परपेक्षाव्युदासाथ तन्निदशेनमुच्यते ॥ 

प्रसिद्धानां देवतानां परापेक्षा साध्याकाङ्का। तस्माय दाखः 

तत्संपलया अत एव रृष्ठन्तादस्य मेदः । 
संभिनवः 

यद्ाऽऽदास्य्थंसंपन्नं मनोरथसमुद्धवम् । 
अग्रार्थ्नःयमन्यदटा विदुस्तामारिष बुधाः ।\' 

भरतः 

यथा-मारतीमाधवे विधाता भद्रमिलादिकासन्दकी वाक्यम् ! 
भोजः 

आशीः नास्यारुङ्कारः 

इष्टावधारणमाशीः। यथा-सीते श्रेयसा वधैस्वेयादि वाक्यम् । 
सायर; 

आन्रयः- वव्यारङ्गरः 

गुणवद्रहणम् । यथा--विभीषणनिभेत्सनाङ्के। राममेवाभ- 
यिष्यामीति चिभीषणवाक्यम् । 

सागरः 

आभितरन्जनी- मेखसगः (सचिक्तमेरजन्यः) 

(आ) सगमपनिस. 
(अव) सनिधपमगरिस. 

आश्रेषाभिनयः 
चक्रहस्तेन कर्तव्यः । 

महार 

आ्ेषः--स्सगतिः 

रसस्य वर्तमानस्य स्वसामभ्रीसमेन ष । 
अन्येन सङ्गतिः स्याचेदयमाश्ेष उच्यते ॥ 

दष्ठिरदातर्मयः 

आश्ेषाहस्तः- चक्रा्रतिराृषा 

हस्तौ सन्धिषु संशिष्ठौ तलेवाङ् कनिष्ठक । 
प्रसारिते दन्द्रभावाचक्रहस्तोऽयमिष्यते ॥ 

आश्वमेधिकः-तानः 
मध्यमम्रामे नास्दीयतानः। 
निसगमपथध! 

नुप्न्यः 



ईड वान् 

इडावाच्-देशीतारः 
यतिम्रद्धितीयाभ्यां इडावान्संप्रकीर्तितः। 
© | ०0 | 

दामोदरः 

इतिषृत्तम् 
इतिवृत्तं तु नात्यस्य शरीरं परिकीर्तितम् । 
पच्चभिस्सन्धिभिस्तस्य विभागस्सं प्रकर्पितः ॥ 

कुम्भः 

इतिवृत्तम् 
इतिवृत्तं द्विधाचे व बुधस्तु परिकस्पयेत् । 
आधिकारिकमेव स्यात् प्रासङ्खिकमथापरम् ॥ 
यत्काय विफरप्राप्या समथ परिकल्प्यते । 
तथाधिकारिकं ज्ञेयमन्यतरासङ्किकं विदुः ॥ 

भरतः 

इतिहासः 
इतिरेवमर्थे प्रयक्षनिर्दैरौ चयोतयति हः इहश्ब्द आगमः। 

धभासनमासः। एव प्रकाराः प्रयक्षपरिदइयमाना आगमिकाथोः 
कर्मफटसम्बन्धस्वेभावा यत्रासते स इतिहासः ॥ 

अभिनवगुप्तः 

इतिहापाभयम्--कथाशरीरम् 
वृत्तदे वादिचरितसंश्रितता--इतिहासाश्नयम् । 

यथा--छुमारसंभवः, हयभ्रीववधादयः। ते दैतिहासिकं 
परितमावेदयन्ति । 

भोजः 

इन्दुभुखी --चतुर्दशाक्षरवृत्तम् 
वेसन्ततिरखकमेव रुद्रस्वामिना सेतवमते इन्दुमुखीव्युक्तम् ॥ 
इन्दुशेखरः--देशीतारः 
नगणो दत्रय मश्च सगणश्चेन्दुदोखरे । 
१४ मालाः । 

ताख्प्रस्तारः 

इन्द्रङुण्डली- देशीतारः 
इन्द्रकुण्डकिताले तु सरूपामल्पाखगौ । 
पमपाः पौरूपौ पसः रुतो तो तगणस्तथा ॥ 

रूपौ तः प्रुतर्घुगाः नगणो गुरुरेव च । 
चत्वारो रघवः शब्दाः प्रान्ते गेयं विपश्चिता ॥ 
55555} 5 ॥ 55555555 । 555 । ऽ5ऽ€ 1 ऽ । ऽ ॥ 

5} 51 555) 5॥॥ 

दामोदरः 

६६ इभविरसितम् 

इन्द्रकोदण्डः-देशीतारुः 

इन्द्रकोदण्डक तदा| 

दटगा गर्द स्तत्र्यन्तान्तसविरामदौ 
उक्ष्मणः 

इन्द्रो--उपाङ्गरागः 

इन्द्रकी षड्जरषिता रिन्यासा धेवतग्रहा । 
भट्माधव्ः 

इन्द्रर-- क्रियाङ्गरागः 
धेवतांाग्रहेन्द्रकी रिन्यासा षड्ूजवर्जिता । 
रसे नियुक्ता मुनिभिः सबीभत्से भयानके ॥ 

कुम्भः 

इन्द्रषण्टिकः- देरीतारः 

सगणो द्रुतयुग्मे खो गप्टुतौ चेन्द्रघण्टिके । 
११ माताः। 

ताडङग्रस्तारः 

इन्द्रनीरः--वर्णारुङरः 
यथा-सरिगम, गरि, सरिगरि, सरिगम, रिगमप, मग, 
रिगमप, रिगमप, गमप, पम, गमपम, गमपध, मपधनि, 
धप, मपधप, मपधनि, पधनिस, निघ, पधनिध, पधनिस। 

पतापर्सिदः 

इन्द्रवजा-एकादशाक्षरच्छन्दः 
नवम सप्तमं ष तृतीयं च भवेघु । 
एकादश्चाक्षरे पाद् इन्द्रवजेति सा स्मृता ॥ 

ततजगगाः। (उ-म्) त्वे दुर्निरीक्ष्या दुरतिम्रसादा । 
भरतः 

इन्द्रवज्ञा--एकादशक्षरवृक्तम् 
ततज ज गाः। 

भरतः 

इन्द्रशिखण्डि-देशीतारः 
टुतो गरः ष्टो गुरु ष्टुतो गुरः प्टतो खु नसो ख्घुः 

प्छुतः क्रमचेन्द्रशिखण्डतारके । ३० मावाः 
ताटखप्रस्तारः 

इन्द्रोत्सबः- सङ्गीतराङ्गारा्म् 
शक्रमह इन्द्रोत्सवः। 

भोजः 

इभविरुसितम--षोडशाक्षरत्तम् 
ऋषभगजविखसितमेवेदप् । 



ईषुः-- तनः 

षड्जग्रामे सपदीनोडवः 
गरिनिधम. 

कुम्भः 

ईैडावान्--देशीताखः 
यतिदम्रह्वितीयाभ्यामीदावान्संप्रकीर्तितः। 

यतिदम्र रतौ ङश्च दोदो प्रोक्तो द्वितीयकः ॥ 

वेदः 

दडावानुडपम्- देशी 
यतिखम्रदितीयाभ्यामीडावान्सं्रकीर्तितः। 
यतिर्न द्रुतो खश्च दोखो प्रोक्तो द्वितीयकः । 

ताटेनानेन गदितो ईंडावानुडपं बुधैः ॥ 

दैशमनोहरी-- मेररागः (हरिकाम्भोजीमेरजन्यः) 
(आ) सरिगमपमपधनिस. 
(अव) सनिपमगमरिस. 

हश्वरी- श्रतिः 
तारषदजस्य प्रथमा श्रुतिः ॥ 

पाशैः 

ईहामृगः- रूपकम् 
;रिकीधृत्तिहीनः, अङ्कचतुष्टययुतः, दिव्याबलाक'रणप्रवृत्त- 
१ प्रासद्धपुरुषः, ववप्रययकारकः, षण्णायकः षड्स 
युङ्गाप्युक्तः, नायकसङ्प्रामयुक्तः, ।॥ अस्योदाहरणं कुन्द- 
रविजयः, रर्वरीमदन च ॥ 

सागरनन्दी 

क्षणे अबलाकारणेयतर दिव्याबखात्कारमवृत्तेति शुद्धः पाठः 
[। 

इंहाम्गस्येतिवृत्त प्रख्यातोत्पा्यमिभितम् । 
युखप्रतिमुखोपेतं तथा निर्वहणान्वितम् ॥ 

धीसोद्धतश्च प्रख्यातो दिव्यो मर्त्योऽथ नायकः । 
वलादिग्याङ्गनाहेतुप्रबरतोदामसङ्गरः । 
गणशः षट्चतुःपव्चनायकप्रतिनायकः ॥ 

यथा समरसंरभतुल्यवृत्तिरसाश्रयः। 
वृत्तित्रययुतो हीनः कैशिक्या सहितोऽपि वा ॥ 
भयबीभत्सरहिताः षडवाल्र रसाः स्मृताः । 
अङ्काश्चत्वार एवात सविक्कभप्रवेशकाः ॥ 

व्याजान्निवर्तितोदामसंरभारंमिसङ्गरः । 
वधः प्राप्रस्य नो कयन्नेतः कापि यशस्विनः ॥ 

उर्क्त्यः 

उक्ता व्यायोगधमां ये ते स्युरीहामृगेऽपि च । 
व्यायोगस्य विशेषोऽयमश्ीहेतुकसङ्गरः ॥ 
ईदामरगश्च कथितो यथा छुसुमदोखरः । 

रारदातनयः 

विग्रययकारफेति । विगतानि प्रययकारणानि विश्वासहेतवो 
यत । तेनैक एवाङ्कः। नायकास्तु दादश्च समवकारातिदेरोन 
व्यायोगे तछ्लाभात् । व्याज।(दिति । फखायनादिमिः। इहा चेष्ट 
मृगस्येव खीमात्राथो यब्र स ईदास्रगः । 

समिनवगुपतः 

तानः 
नि-टखोपः षाडवः 
मगरिसधप. 

कुम्भः 

उग्रक्ररः-अङ्गहारः 

हस्तो तु नागबन्धाख्यावुप्रा दष्टिरुदीरिता। 
पादाप्राभ्यां'च सरण चादौ चोभरकरस्य तु ॥ 
हस्तौ सिंहमुखाभिख्यौ उध्वधश्च प्रचाछितौ । 
अनुचत्तदश्चाभूयाछ्छोखनाख्यपदौ तद्ा ॥ 
एतादशक्रमं कृयात्ततीये चोग्रभावने ॥ 

नन्दीश्वरः 

उग्रता-चित्राभिनयः 

अपराधावमानाभ्यां चो्यान्निग्रहणादिमिः। 
असस्रलापनाचश्च कृते चण्डत्वमुग्रता ॥ 

तिपताकं सुखस्णाने बध्वा तु सुखदरैने । 
नयने त्वधेमुकुटो बद्धश्धेदुग्रभावने ॥ 
किच्ित्सृच्याख्यहस्तस्तु अङ्गप्रयज्गचाकितः। 

स्वेदभावे दरेयन्ति भरतागमबेदिनः ॥ 
विनायकः 

उग्रता-व्यमिचारिभाव 
चोयामिग्रहणनरपापराधाससरखपादयो विभावाः । 
वधबन्धनताडननिभत्सनादयोऽनुभावाः । 

भरतः 

चण्डतेव हि सर्वेषामुप्रता विदुषां मता । 
दष्टापवाद दौ्ख्यचौयात्सञ्जायते परम् ॥ 
अत्र सेदशिरःकम्पतजेनीताडनादयः । 

सवेर् 

उग्रा- श्रुतिः 
निषादस्य प्रथमा श्रतिः ॥ 
गद्यस्य नन्तीगां श्वन्निन । 



उचितभ्रमरी 

उचितभ्रमरी --प्रमरी 
समपादस्स्थातस्तियक् शरीरं भमयेद्यदि । 
उवितश्रमरीमेनां आचख्युरत्वेदिनः॥ 
वैहाखस्थानके यद्वा सितिस्तिथक् भ्रमन् करौ । 
दण्डपक्षौ विधाधोर्वी मुहुर्वामिन पाणिना ॥ 
आस्प्रहान् छररुते गात्रभ्रमणं मण्डटखाकृति | 
यत्र सा च।पि रृत्तज्ञेरुचितभ्रमरी स्पृता ॥ 

उच्चः--पाम्यारङ्कारः 
उञ्चोनाम रिरःस्थानगतस्तारस्वरः। स॒ च दूरस्थाभाषण- 

विस्मयोत्तरोत्तरसञ्जस्पदूराहानलासनाबाधाचेषु | | 
भरतः 

उचयः- करणधातुः 

चतुखोन्तगुरू(रु)चयः। 
रङ्गः 

चत्वारो रघवः स्युश्च प्रह्मराः पिमो गरुः । 
यत तन््रयां स विज्ञेयस्तदजञेरुचयसंज्ञकः ॥ 

नान्यः 

उच्ाटनः-- तानः 
षड्जग्रामे रिपहीनोडवः 
सनिधमग. 

कुम्भः 

उचितिका- अवनद्धं जातिः 

उद्रत्तोच छसिता यस्यां हतिस्सान्वेन नासिका । 
हास्ये रसेः तु सा ज्ञेया जातिरुचितिका बुधै : ॥ 

नान्यः 

उखितिका- -पुष्करवाये जातिः 
घेटांदोंहं णुणणं चेभि्यायक्षरैस्तु संबद्धा । 
हास्या उर्चितिका जातिवये तु बोद्धव्या ॥ 

भरतः 

धे टां दोहं णुणदयं एभियोत्वक्षरस्तु संबद्धा । 
साम्यारथं उच्चितिका जाति्वये तु बोद्धव्या ॥ 

भभिनवगुप्तपाठः 
नेपारपाठे साम्बा इत्यत्र हस्रा इति पाठभेदः ॥ 

उच्ैः्रवरस्तः | 
पुरो भागे पताकस्तु तस्योपरि कपित्थकः। 
उच्चःश्रवाख्यदस्तोऽयं कथितो भावकोविदैः । 
पुरो भागे त्वय हस्त उञः्रवनिरूपणे । 

विनायकः | 

६८ उदटुपानि 

उच्छितिकम्-- बाहुमूषणम् 

उच्छितो - कन्ध 
उच्छती हर्षमूैयोः। 

कम्भः 
विनियोगस्तूचद्तयोगै दितो दर्षगर्वयोः । 

विप्रदासः 

मदात्समुन्नतः स्कन्ध उच्छ्रितः परिकीर्तितः ॥ 
सोमेश्वरः 

उख्वासः- रिस्पकाङ्गम् 
आश्वासनं विह्वलस्य यत्स उचछ्वास ईरितः । 
रीतिनांम सदस्यानामित्यादिवचने यथा ॥ 

शारदा 

युग्धस्योत्थानसुच्छरासः--यथा विक्रमोर्वशीये अये समुच्छरा- 
सितमित्यादि (४) ॥ 

सागरः 

उद्वासः- श्वासः 

आघ्राणे कुसुमादीनासुदासः परिकीर्तितः । 
सोक 

उदुवणी-- वायप्रबन्धः 
निजेय तद्धिथटिभिर््यापकैरकषरेस्तथा | 
पाटे वां रचिता किच्चिद्धिरम्बितख्याश्रया ।। 
देकाराखङ्कता्न्ता बदन्त्युदरवणीममूम् ॥ 

श्न 
वश्च तद्धि थो टेभिरथवा व्यापकाक्षेः । 
यद्वा पटेः कृता किञ्चिद्धिरुम्बितल्याम्विता ॥ 
आद्यन्तकृतदेकारा बुधेरुट््वणी स्मरता ॥ 

वेमः 

उडवः- वायप्रवन्धः 
उडवस्सख्यात्तारादटितालाच ख्योउ्यतात् | 

रा्ग 
उड्पगृद्धला- देशीयृत्म् | उड्पानि दादश । लवणं, भित्र, नेत, जारुमाने, तुर, वेनकतुषे, चुछकं, पसरं, बकर, हृ, दोय्टु, कटण-इति । 

वेदः 

उडपानि- देशीनरत्तानि । 
| द्ादहाविधानीसानि। 

नेरिः करणनेरिश्च चिक्लमितं तदाभवेत्। 
तले च जारमान च मूरूपिटपुरू तथा । 



उड्वः 

हृष्टे च खावणी ज्ञेया कर्तरी तुकं तथा । 
प्रसरं च द्वादश ्युरुहुपानि यथाक्रमम् । 

उडुपशाब्दस्य रूपान्तरमुरुवुः । रूपाब्दस्य तद्मवौ द्वावपि । 
दामोदरः 

उडइवः- पारवायम् 

दक्षिणेन सकोगेन पाणिनादुलितेन च । 
तेन वामहस्तस्य ताडनाचोड़वो भवेत् ॥ 

वेमः 

उड्वः--वाद्प्रबन्धः 

ताख खयान्विता यत्र विताङ्श्च ख्योञ्दितः। 
वाद्यते स तु वादज्ञैरुड्वः परिकीर्तितः ॥ 

उद्मागधी-- प्रवृत्तिः 
स्रेवोदमाग 

अङ्गा वङ्गाः कलिङ्कश्च वत्सश्धेवोदूमागधाः। 
पौण्ड्नेपाखकाश्चैव अन्तर्गिरवहिर्गिराः ॥ 
तथा प्ठवद्गमा ज्ञेया मर्दामहवर्तकाः। 
बरह्मोत्तर्रश्रतयो भागेवा मगीवास्तथा ॥ 
प्राग्ज्योतिषः पुखिन्दाश्च वेदेहास्ताम्ररिप्तकाः। 

न. 

म्राङ्घाः भाव्ृतयश्चव युञ्जन्तीवोद् मागधीम् । 
भरतः 

उत्कटम्- देशीस्थानम् 
स्फीतावश्छिष्टमूभागे ताभ्यां पाष्ण्यास्समागमः । 
जानुनी चोर््वविषश्किषटे पादौ खपष्टमर्दीतटौ ॥ 
यत्रैेतदुत्करं सथानं भवेत्सन्ध्याजपादिषु । 

वेमः 

देवादितपेणे सन्ध्याजपोमादिषु स्मृतम् । 
स्यायनः 

उत्कण्डा 

अरुञ्धविषये रागे वेदनामहती तु या । 
संसोषणी तु गाणां तामु्कण्ठां बिदुबधाः ॥ 

भावधिवेकः 

उत्कण्डा--शिद्पकाद्भम् 

उकत्रण्डा माधवस्यापि तत्पदयेयमितीयेते । 
(मारतीमाधवे--५+ २६) 

रारदतनयः 

उत्कण्ठितम्- दशनम् 
रागारुणस्फुरद्वाष्पापः क्गमुक्कण्ठितं विदुः । 

दारदातनयः 

उकित्। 

प्रम्णा रक्तं रएरद्राष्पापाङ्गमुत्कम्ठितं स्मृतम् । 
वेमः 

उत्कीर्तनम्-- नाय्यारङ्कारः 
कर्वव्यकार्योपक्चेपः । यथा--वेण्यां प्रथमेऽङ्के आ अमन्ब- 

यितव्या, इति भीमवाक्य् । 
| सागरः 

उत्कर तिच्छन्दोवृत्तानि 
षदूकोय्यस्तु सहस्राणां रातानि द्यकसप्ततिः। 
अष्टौ चैव सहस्राणि ₹ातान्यष्ठो तथेव च ॥ 
'चतुष्षष्टिस्तु वृत्तानि ह्त्छृतावपि संख्यया ॥ ६७१०८८६४ 

भरतः 

उस्थिप्रम्-- गभसन्ध्यज्गम् 

बीजोद्धेदनमुर्क्षिप्रम्। यश्रा-बाङ्चरिते- 

राज्य जनकराजेन्द्र सुतामराप्निपणीकृतम्। 
सुग्रीवस्य कपेदत्तं रामेण हतवाछिना ॥ 

अत्र गभवीजस्य सिद्धेरुद्धेदन कृतम् । 
सागरः 

इदमङ्ग संक्षिप्निः आक्षेपः, आक्षिंप्रि-इयादिनामयिः परज्यते । 

उल्धिप्रम्- धिरः 
उर््वव्त् रिरो ज्ञेयसुरि्चप् तत्प्रयुज्यते । 
दरोने तुङ्गस्तूनां चन्द्रादिव्योमगामिनाम् ॥ 

शङ्गः 

उ्वीकरतमुखं ज्ञेयमुल्क्षिप्रे नाम मस्तकम् । 
बलखाग्रहे म्रगादाने चामरस्यापि धारणे ॥ 

एतदेवास्पमुर्श्चप्र ज्ञेययुद्राहिताख्यया ॥ 

उच्चस्थवस्तुवीक्षाया चन्द्रतारादिदरैने । 
दिव्यास्राणां प्रयोगे च विचारेऽर्थस्य चेष्यते ॥ 

विप्रदासः 

उष्किप्तः- पादाह्षठः 
उन्मुखीकृतयुर्धिप्र प्राहुनेखमुखादिषु । 

ज्यायनः 

नखमुखा = चारी ॥ 

उस्धिपा--चरणाङ्ल्यः 

नवोटा-रकिते तृरव्वकषेपादुरिक्षपनिका -मुहुः । 



दस्ता ५ 

उल्धिप्राः- पादङ्गस्यः 
वारं वारं ससुरक्षेपादुरिक्षप्रा गदिता बुधैः । 
अङ्गस्यो विनियुज्यन्ते नवोटायाख्षपाभरे ॥ 

सोमेश्वरः 

उल्किप्रा- तन्तीसारणा 

रपरटान् स्प्ररान् समुत्सज्य तन्त्रीमुरष्य सारणाम् । 
यथाति सोदितोरकिप्रा, 

पा्वदेवः 

उत्पल यां परिलज्य स्प्रष्टा स्पष्टा तु तच्त्रिकाम् । 
याति तन्त्रयन्तरं या तु सोस्किप्रा सारणा मवेत् । 

कुभ्भः 

उर्किपता- भरः 
परथग्वा युगपद्वापि प्रोन्नता श्चेभेवेयदि । 
उरिक्षप्ता सा समाख्याता ॥ 

वितकौमर्षहेखासु निकटश्रवणेऽपि च । 
एकोरिक्षपरा प्रयोक्तव्या श्रूखता नास्यको विदेः ॥ 
उर््वखवीक्षणे हषं विस्मये दूरदरैने । 
उरिक्षप्न दे प्रयोक्तव्ये प्रयोगनिपुणे भ्रुवो ॥ 

सोमेश्वरः 

युरापदोषपर्यायाद्या चोध्यं समुदिता । 
उरिक्षप्रा सा भवेत्तत्र प्रेमकोपे विवर्तते ॥ 

हेखायामपि लीखायां दने श्रवणे तथा | 
शुवे समुरिक्षपेदे कं यथासूयाजुगप्सयोः ॥ 

रोषे हषं विस्मये च वौ दे च समूरिक्षपेत् ॥ 

उरक्षेपः-- पादपाटः 
पादस्यान्यस्य जान्वन्तं पुरतः प्रष्ठतस्तदा । 

अुश्चितस्य पादस्योरक्षेपादुरक्षेप उच्यते | 

उरक्षेपः- भुवः कर्मः 
वोरुद्रतिरुर्ेपः सममेकेकञोपि ऽ 

भरतः 

उत्तमगायकः 

एवे विधैस्तु गमकैः प्रयोगेहेदयोरिथतेः । 
युक्तं गायति यो गीतं संप्रयोगविधान्वितः ॥ 
ध्वनिं विधाय यो गीते क्ष्ण गायति गायनः । 
गायकेषूत्तमो जेयः सवर्णोद्धरणान्वितः ॥ 

उत्तरभाद्रामिनयः 

श्वासं निरन्ध्य सुचिरं नादं गायति विस्मृतम् । 
उत्तमो गायकः ख्यातो गेये निजेवनान्वितः ॥ 

सोयेश्वरः 

उत्तमगीतम् 
निरन्तररसोदारं नानाभावविभू षितम् । 
श्रव्यं हयमनुद्रगमुत्तमे गीतमुच्यते ॥ 

सोमेश्वरः 

उत्तरभ्-- सप्तगीतमेदः 
अथादावुत्तरस्य स्यान्मुख प्रतिमुख तदा । 
उछोप्यकवदन्त्च भवेदनियमस्तु सः ॥ 

द्विकले पञ्चपाणौ तु शाखाह्ृति्तु पूर्ववत् । 
तयोमंध्ये प्रयोक्तव्यं पञ्चपाणौ तु रीर्षकम्॥। 
पराणि द्वादशाङ्गानि स्युः कायाण्यपराणि षट् । 
रोविन्दकवदत्रान्यर्पादाकारविवर्जितम् ॥ 

दत्तिलः 

तयोरिति । शाखापरतिश्ाखयोः । 

उत्तरगान्धारी-- मेना 
गान्धारग्रामस्य चतुर्थी मूछेना 

गान्धायोसतृत्तरं यस्पाद्रथष््यं मूढटैना ततः। 
धैवतोत्तरगान्धारा!वासवश्चाब दैवतम् ॥ 
(आ) धपनिसरिगमप. 
(अव) पमगरिसमनिध. 

नान्यः 

उत्तरगूडरी-मेकरागः 
ओत्तरा गूजरी ज्ञेया शुद्धगा पूर्ववत्सदा । 
प्रथमप्रहरोत्तरगेया ॥ 

अहोबिः 

पूर्ववत्--दक्षिणगूजेरीवत् ॥ 

उत्तरफल्युनीहस्तः 
उत्तरा घण्टाकृतिः 

उत्तरार्यां च रिखरः किश्चिचकितरूपकः ॥। 
गङ्गा 

उत्तरफन्गुन्यभिनयः 
शिखरहस्तस्य स्वेरुपकम्पनेन कर्तव्यः । 

| महाराष् 

. उत्तरभाद्राधिनयः 
स्वस्तिकीकृतसुचीहस्तेन कर्तव्यः 

महाराष् 



(रभाप्राहस्तः 

उत्तरभद्राहस्तः 

सूषिः पाश्च हिधा स्स्तिकाङ्खतिः। 

उत्तरमन्द्रा- मूछना 
इये षड्जयामे प्रथमा मूरेना ॥ 
(आ) सरिगमपधनि. 
(अव) निधपमगरिस. 

पण्डितमण्डटी 

षट्जेतूत्तरमन्द्रा स्यान्मन्दरश्या्रोत्तरस्वरः । 
तस्मादुत्तरमन्द्रेयं यक्चश्वोत्राधिदेवतम् ॥ 

नान्यः 

उन्तरा--मूछना 
 सभद्रमामे प्रथमा मून । 
सुभद्रं माममासाय यदाद्यो याति मूछेनाम् । 
खरः स्यादुत्तरा नाम मूरेना सा कविप्रिया ॥ 

वादिमत्तः 

नारदरिश्चायायुत्तरमनद्रेति नामान्तरमस्या दश्यते । 

उत्तरादिदिरथरः- धातुः 
उत्तरादिद्विरधरे मन्द्रतासे द्विरिष्यते । 

उत्तरादिद्विरधरः- वीणायां धातुः 
पूवै एको मन्द्रः । ततो द्वस्तारः। 

उत्तराद्यधरान्तः- वीणायां धातुः 

आदौ मन्द्रः : (उत्तरः) अन्ते तारः (अधरः) 

उत्तरायता--मूछेना 
विघेयाड््दे द्रष्टव्यम् । 

उत्तरोत्तरतश्चास्यामायतो हि खयो यतः। 
तेनेयं मूषधैना प्रोक्ता धेवते चोत्तरायता ॥। 

नौन्यः 

इय षड्जग्रामे तृतीया मूेना । 
(आ) धनिसरिगमप. 
(अव) पमगरिसनिध. 

पण्डितमण्डली 

उनत्तरी--मेखरागः (वाचस्पतिमेटजन्यः) 
(आ) सगंमपधनिस. 
(अव) सनिधमगस, 

७ उत्थापनम् 

उत्तानभ्रमरी- अमरी 
उत्प्टुय दक्षिणस्योरं सराब्दं ताडयेन्मुहूुः । 
तलेन वामपादस्य यत्र काये प्रदक्षिणम् ॥ 

श्रामयेत्सा बुधेरदेश्या उत्तानभ्रमरीति सा । 
- ज्यायनः 

उत्तानवज्ितो - रृषहस्तो 
न्यश्चितौ कूर्षरांसौ तु तियेग्भागविनिस्सती । 
तिपताकौ करौ सतते स्यातासुत्तानवञ्ितौ ॥ 

सोमेश्वरः 

अंसफारकपोखानां मध्येऽन्यतसदेरागो । 
अन्योन्यामिमुखावीषत्तियेच्छ कूपैरांसयोः ॥ 

मनाक्रितयोरूर्ध्वतलो स्त्वा क्षणं करो । 
तिपताकौ प्रचकितो परोक्तावुत्तानबश्चितो ॥ 

धशोकः 

उत्तानितम्- हस्तः 
उत्तानितमधोवामहस्तमङ्गष्ठजम्भितम् । 

उत्तेजनम्- नाय्यारङ्करः 
स्वकायेसिद्धये परस्मिन् र्वधायानक्षरेण प्रेरणावाक्यम्। 

यथा-कीचकमीमाङ्के, सोऽपि कीचक इति द्रौपदीवाक्यम् । 
सागरः 

उत्थापकः- सालत्यङ्गस् 

अहमप्युरथास्यामि त्वै तावदशेयात्मनदरक्तिम् । 
इति सङ्घ्षसमुत्थः तदूज्ञैरुत्थापको ज्ञेयः ॥ 

भरतः 

उत्थापयति यो मानसः परिस्पन्दः स तावदुत्थापकः। 

तत्सूचको उ्यापारक्रम उपचारस्तथोक्तः। यथा-वेणीसंहारे 
स्पृष्टा येन रिरोरुदेषु इदयादिभीमवाक्यम् । 

अभिनवः 

सङ्घषादाश्रयाद्रापि प्राज्ेरुत्थापको मतः । 
अरे रे प्रहरस्व परयामस्ते शक्तिमिदयादि ॥ 

सागरः 

उत्थापनम्-- पूरवरज्ा्गम् 
कीर्तनादेववानां च ज्ञेयो गीतविधिस्तथा । 
अवः परं प्रव््यामि द्यत्थापनविधिक्रियाम् ॥ 

यस्मादुस्थापयन्यादो प्रयोगं नान्दिपाठकाः । 
पूर्वमेव तु रद्गेऽस्मिस्तस्मादत्थाण्र ---- `` 



अखरूमाठिका 

अपरसारितायामेव यवनिकायां उस्थापनाङ्गमध्ये हयस्यककलः 

पाच्यसहितः प्रयोगः वैचिच्याथ भविष्यति । रङ्गे यः पूर्भ्रयोगः 

करतः प्रयादारादिस्तं यस्मादुस्थापयन्ति फटस्वरूपनिरूपकपाठ्य्- 

तदभिनयादिना स्फदीर्बन्ति तस्मादिलयथः। पाघ्यावकाशदाना्थ- 

सेव चचात्रेदं देवताविनीतिफख्विदोषामिधानध् । अन्यथा-- 

देवतापरितोषायैतसरयोज्यमिति सामान्येन वक्तव्य स्यात् । 

यिरेषोपदेशस्य प्रयोगे विफ्त्वात् ।। आसारितश्रियापयेन्तं 

नवाङ्गन्युक्तानि ! “ विघाछ्च चै यवनिकां ” इलयादिना यद्रीतकं 

इ्यायङ्गदशकं दर्धितम् । तक्करमेण छक्षयति कीर्तनादिदयादि । 

कीर्तन स्तुतिः। तस्मात्पाछयाद्धेतोः। ततः परं शष्काक्षरनिन्तते च 

शब्देन निर्गाततकानामन्यतसं वधैमानं वा । तत प्र्याहारादीनि 

चेदत्र प्रयोज्यानि तपूर्वरङ्ग  इययुवादोऽय स्यात् । क्रमस्य 

सिद्धत्वात्! नान्दिपाठका इति तदुपरक्टितपूर्वकरमदवारेणेव 
पुराणकवयो छिखम्तिस्म--नान्यन्ते सूत्रधार इति । ॥ 

अआम्मनवः 

उत्पलमाहिका-- दशाक्षरच्छन्दः सा वर्तते 

दङञाक्षरछृते पादे बरीण्यादौ श्रीणि नेधने । 

यस्या गुरूणि सां ज्ञेया पदक्तिरत्पख्माछिका । 

(कुबखयमाठेति नामान्तरम् )(उ-म ) सु्छिशा क्रुबलटयमालेयम् । 
भरतः 

उर्पलिनी-- रागः 

संपूणी धैवतांसा च ग्रहणन्यासमभ्यमा । 

निमन्द्रा च सतारा च नाम्ना चोत्पिनी मता ॥ 

मभ्यमांरे यतस्तस्मात् शङ्गारे विनियुज्यते । 
जगदेकः 

उत्पली---रगः 

अथोतलीसंज्ञकस्तु रागः पूर्णोऽसधेवतः । 

मध्यग्रहन्यासयुतस्तारः पच्चमषडजयोः ।। 

निषादमन्द्रश् तथा कथितो रागवेदिभिः। 
दरिः 

उत्पयेतिष्र्तम्--रथारीरम् 

कविमनीषप्रकर्पितचतुरवगाचबोधहेतुर्दिव्यादिचरितं कवि- 

रते । यथा--चन्द्रापीडयपुण्डरीकादिचरितं कादम्बयाम् । 

उस्परेक्ष ` 
शटडान्वययोग्यासतु पदाथा इति तत्पराः । 
उप्मक्षेति च सषवोक्ता प्रायेणेवेद मीदस्ची ।। | 

भावषिवेकः | 

५ उत्सङ्ुः 

उत्प्टुतश्रमरी 
यित्वा समाभ्यां पदाभ्यामुरप्टुते भामयेद्यदि । 

सप्राङ्गमन्तरे यस्य उस्प्टुतभ्रमरीत्वसो ॥ 
नाव्यदर्षणे 

उत्ष्टतिकरणस युद्धारकः- देरीतारः 
ततश्चोरष्डतिकरणसमुद्धारकसंक्ञिते । 

अष्टकृत्वो गङाविष्टौ ततो बिन्दुदशारस्सम्रतः। 

ऽ| 5551515} 5ऽ।5।०। 
गोपतिप्पः 

उत्फुषटम्-- ददोनेप् 
सफुरष्िच्छिष्टपक्ष्माग्रतारयुखुदमुच्यते । 

रारदातनयः 

उत्फुष्ः--हस्तपारः 
अदर्पद्मनखाघातद्त्फुही जायते यथा । 

कहं कष्ट 
वेमः 

अङ्पद्यः। अभिनयहस्तः ॥ 

उत्फुटकम्- मालावृ्तम् 

प्चचतुमोलिकः, ढो रारू, 
विर्ा्ः 

उत्फुह्टकम्--मातावृत्तम् 
विषमे--चतुमा्िकाखयः। 

सम--चतुमांलिकाद्लयः गः। 
विरदाद्ः 

उत्फुल्यकरणम्--करणम् 
अङूपद्यः कटीपचिं कृत्वान्यः कर्णपाशेगः । 
पादस्सूचीमुखधिप्र उ्ुह्छकरणं तद्ा ॥ 

देवणः 

उत्सङ्गः हसः 

अन्योन्यस्कन्धदेरस्थावसाटौ खस्तिकीकृती । 

सखसंमुखौ च विततावुत्सङ्गो गीयते करः ॥ 

देददक्षिणभागस्थ खसिकं केचिदूचिरे । 
अधस्तरत्वमप्यन्येऽन्योन्यकक्षयुवेरिनीः ॥ 

अङ्खलीकस्योःप्रष्ठद्रय पाश्चेमुख विदुः । 

केरावराख्योस्स्थाने सप॑सी षौवितीरिते ॥ 

अतिप्रयज्ञसाध्येऽथे शीतालिङ्गनयोरपि। 

प्रसादनानङ्गीकारे छुडारौ चैव योषिताम् ॥ 
राह 



उत्सङ्कः 

उत्सङ्कः-- हस्तः 

अधस्तखत्वमप्याहुरन्ये त्वल्न विचक्षणाः । 
बहूयत्रप्रसाध्येऽरथे तुषार ण्छेषयोरपि ॥ 
अल्ङ्कारानुपादाने छज्दावपि सुश्चवापर ॥ 

भशोक; 

अग्रश्िष्ठौ सपेरिराख्यो नाभेरधश्च विन्यस्त । 
उत्सङ्गनामहस्तस्तपस्समाधौ च योगकरणे स्यात्| 

नरसिंहः 

परस्परस्कन्धदेशनिहितो स्वस्तिकीकरतो । 
सखसम्मुखावरारो चेदुत्सङ्गस्सोऽमिधीयते ॥ 
पुवाद्याछिङ्गने सीते वेषानङ्गीकरुतो तथा । 
गोपने कुचयोश्चायं खीभिः कायो यथोचितप् 
एतं दक्षिणपाश्वस्थ स्वस्तिकं मेनिरे परे । 
स्यादङ्क प्रतिनीतोऽसो बाख ्ाधिरोपणे | 
अधस्तटं स्वस्तिकं तन्तत्सङ्गं केचिदूचिरे ॥ 
परोक्षवहटभस्प स््रीभिरेष प्रयुज्यते । 
निवारणे प्रयोज्योऽसो पुरो गच्छन्पुरस्तरः । 
अन्योन्यकक्षनिक्षिप्रतटमेनं विदुः परे । 

एष कोधामषकृते कामोऽगाधनिरूपणे ॥ ॥ 
द 

उत्सवः-देशीतारः 
उत्सवाख्ये पुनस्ताठे छघुन्यस्मादपुरः प्रतः ॥ ऽ 

सुधा 

उत्मारितः- बाहुः 

अन्यपाश्चोननिजं पाश्च त्रजन्नुत्सारितो मुजः॥ 
विनियोगे वदन्यस्य जनतोत्सारणे बुधाः ॥ 

सशोकः 

स्पाश्वान्तरात्पाश्च गनच्छन्नुत्सारितो मतः। 
ज्यायनः 

उत्साहः गीतार्ङ्कारः (ध्रुवभेदः) 
उत्साहः स्याद्रसे हास्ये ताठे कन्दुकसंज्ञके । 
वेशामिव्रद्धिकृत्पादः तयोदरमिताक्षरः ॥ 
खघुदयै विरामान्तं ताले कन्दुकसंज्ञकरे। 

संगीतसारः 

उत्साहः खायिभावः 

उत्साहौ नाम उत्तमप्रकृतिः । स चाविषादजक्तियेयैजञोयोदि- 
भिरविं ७, भिविभावेरत्प्यते । तस्य सयैलागवेशारच्रादयोऽनुभावा । 

भ उदर्यक्त्छः 

असंमोहादिभिन्यैक्तो उ्यवसायनयात्मकः । 
उत्साहस्त्वमिनेयः स्यादप्रमादोत्थितादिभिः।। 

भरतः 

उत्साही- 
सिद्धेरपि महुः कार्यैः तृप्नियैस्य न जायते । 
अवाप्यापि पदं शाक्रमुत्सादही स नरः स्मृतः ।॥। 

भावपिवेकः 

उत्स्यन्दिता--चारी 
कनिष्ठङ्गलिभागेन रानेर्बाह्य्रसारितः । 

अन्तरङ्ख्ठमागेन पदः प्रयागतो भवेत् ॥ 

रेचकस्यानुसारेण यते षोरस्यन्दिता मता । 
रेचितो चृत्तहस्तावप्यग्रपादानुसारतः ॥ 

ददन्ति केचिदाचायों नृत्तटक्षणवेदिनः ॥ 

अत्र वाचायां इति कीर्तिधरादयः ॥ 

उदकषष्वेटिका- सङ्गीतश्रज्नाराज्गम् 
उदकपूरणी क्ष्वेखा वैटानाडी यस्यां कीडायां सा उद्कक्ष्वेडिका) 

भोजः 

उदशितम्--ददीनम् 
दशोनं यदपाङ्गाभ्यामूरध्वतस्स्यादुद् श्चितम् । 

वेमः 

उदयचन्द्रिका--मेररागः 
शङ्कराभरण मेखुजरागः ॥ 

तदुदयचन्दरिकायामवसरोहे वृषभ्म्वजेमश्वादिकं स्यात् । 
अवरोह रिखोपः, धदराद्धः ॥ 

। परमेश्वरः 

मेकरागः (नरभेरवीमेजन्यः) 
(आ) सगरिगमपधनिस. 
(अव) सधपमरिस. 

मल 

उदयरविचन्द्रिका- मेखरागः (चर्नारमेखजन्यः) 
(आ) सरिगमधनिस 
(अव) सनिधमगरिस 

मज 

उदयतवत्सः- तारः 
अस्य छक्नणभागः पतितः 

सङ्गीतसर्वस्वम् 



उदम् 

उदरम् 

क्षामं खहं (ल्व) तथा पूणं रिक्तपूर्णमिति क्रमात् ॥ 
चतुर्धोद्रमाख्यतम् 1 

रिक्तपूर्णस्य रिक्तपूरमिति नामान्तरमाह सोमेश्वरः 

उदस्तवासा-- श्रतिः 
पव्वमस्य द्वितीया श्रुतिः ~ 

पाकनारि सामः 

उदात्ता-- नायिका. 
उदात्ता केशवासोङ्गमाल्यभूषासु सादरा । 

 शथ्याङोभनसंस्कारपरिबद समेधिनी । 

सिथिरस्नेहा कृतज्ञा च तदाव्माशचितवत्सला । 

मानयन्ती च मानाहीन् निलयोत्सवरतापि च । 

चन्धुसंबाधमुदिता गुणज्ञाप्रियवादिनी । 

एवमादिगुणे क्तामुदात्तां परिचक्षते । 
शारदतनयः; 

उदारत्वम्--काव्यगुणः 
दिव्यभावपरीते यच्छङ्गाराद्धतयोजितम् । 

अनेकभावसंयुक्तमुदारत्वं प्रकीर्तितम् ॥ 
मरतः 

अनेकार्थ विरोषैयेत्सुक्तेस्सोष्ठवसंयुतेः। 
उपेतमतिचिवाथैरुदात्ते तच्च कीव्येते । 

पाठन्तरम् 

यल्न मालुषोचितमपि दिव्यतया करुणादियुक्तमपि आङ्गारेण 
-विस्मयस्थानमप्यद्ध तेन युक्तं वण्यते तद्रतेर्विभावानुभावादिमिः 
तदुदीयैते । तब्नोदायैमर्थगुणः । एतदेवाम्राम्यत्वमियन्येरंक्तम् । 
यलाद्भुतेन यत्कृतोऽर्थोऽनेकभावसंयुक्तमिति राब्दगुणस्यरक्षणम्। 

अभिनवः 

उत्कर्षवान्गुणः कश्चिदुक्ते यस्मिन् प्रतीयते । 
तदुदाराह्ययं तेन सनाथा काव्यपद्धतिः ॥ 

दण्डी 

वदन्ति बन्धवैकस्यमौदाय कविपुगवाः॥ 
। काराः 

वैकस्यमिति पदानां नरीनृत्यमानत्वम् । 
तदुदारत्वमासाद्य यन्मनो नापसपेति ॥ 

सवेश्वरः 

गन 

उद्रीतः 

उदाहरणम्-- लक्षणम् 
यत्र तुस्यार्थयुक्तन वाक्येनामिग्रदरैनात् । 
साध्यते निपुणेर्थस्तदुदाहरणं स्परतम् ॥ 

भरतः 

परेषां दर्भद्यपरमार्थेन तुस्यार्थप्रयक्तेन वाक्येन निगूढारयः 
कस्मेचिन्निपुणेयेतर प्रकारयते तदुदाहरणम् । यथा-देवीचन्द्रगुपर 
प्रवेशिकी धुवा कुमारचन्द्रगुप्रस्य संरायाङ्करखमनसः म्रवेशा- 
वसरसूचकमर्थमुदयोतयति । धवा तु--एषो सितकर इत्यादि ॥ 

आमनवः 

उदाहरणम्-- गभसन्धयज्गम् 
यत्सातिरायवद्राक्य तदुदाहरणम । 

भरतः 

छोकप्रसिद्धवसत्वपेक्षया यत्सातिश्चयमुच्यते उत्कर्षमाहरतीति 
उद्ाहरणम्। यथा--रन्नावल्यां मनः प्रकृव्यैव, बाणाः प्च इति 
दरौ शोको, उदाहरणम् ॥ 

सअभिन वमुपतः 

अत्र मनः परकृये वेतिखले इतरधन्वीभ्यो मन्मथस्य युगपत्स 
शरैः स्वभावचपरदुटेक्षमनोवेधेन समुत्कषं उदाहृतिः । 

रमचन्द्रः 

यदर्थोतकर्षवद्वाक्य तदुदाहरणं स्परतम् । 

उदीक्षणः- देच्चीतारुः 

उदीक्षणे लद्वयै च गुरुरेकः कमादिमे ॥ ॐ 
कुम्भः 

उद्रता---मालावृत्त् 

चतुमौत्रिक एकः, ढो पञ्चमालिको, चतुमात्रकागणेषु संख्या- 
नियमो नासि । 

पिरहाङ्ः 

उद्रता-मूष्ना 
सुभद्राम द्वितीपा मूष्ेना । 

ऋषभस्य च मूछायामुद्रता नाम जायते । 
वृद्धिकाले विरोषेण सा गेया गीतपण्डितैः ॥ 

वादिमत्तः 

उद्वीतः-- वणारुङ्कारः (आरोही) 

मृच्छैनायां कटायुग्म छुयात्तित्रिस्वरात्मकम् ॥ 
तयोराय भ्रिवारं चेत्तदोद्रीतः प्रकीर्तितः ॥ 



ठद्रीत ध 

(अवरोही) 
धापममगारिससनत 

पण्डितमण्डली 

उ द्रीतः- वर्णारङ्कारः 

आदययलिस्वररूपिण्यस्िराव्रत्तः स्यो यदा| 
कृर्योस्स्याद् द्यो स्तञ्ज्ञेस्तदोद्रीतः प्रकीत्येते ॥ 
सससरिगमममपय 

पण्डितमण्डटीं 

उद्वीतकम्--मावावृत्तम् 
विषमे ~ चतुमालिकाश्चत्वारः (र) । 
सम ~ एकश्चतुमोत्रिको द्रो पञ्चमाविको स ङ ग। 

पिरहाङ्कः 

उ दरीतिः--- छन्दः 

दट्योरवबोभययोः स्यादुद्रीतिः कृते विपर्यासे । 

अचर - गीतिरक्षण इत्यर्थः| 
कुम्भः 

उद्राहः-- 
आदावद्राद्यते गीतं येनोद्राहस्सकीर्षितः । 

जगन्नाथमह्ः 

उद्रहिः-वाद्यप्रवन्धः 

आयं वाद्यभ्रबन्धानां शुद्धकूटादिनिर्मितः। 
यः खण्डो वाद्यते प्राहुरद्राहं तं महमा: ॥ 

उद्राहोपश्चमादीनां यद्यप्यन्याङ्गतोदिता । 
यावत्पूरणमावृ्तेस्तथाऽपि स्यात्प्रबन्धता ॥ 

द्विरावृत्तिरनावृ्तिवां स्याद ङ्गतया स्थितो । 
शारः 

यः खण्डडुद्धकूटादिपारोत्कर विनिर्मितः । 
आदो वाद्यप्रबन्धानां वाद्यते च युहुयैहः ॥ 
स उद्राह इति प्रोक्तो विदुषा बेमभूभुजा । 
यद्यप्युद्राहकादीनामन्याङ्गस्वमुर्दीरितम्॥ 

तथाप्येषां प्रबन्धत्वं वौद्यज्ञैः परिकीर्तितम् । 
वेमः 

उदाहरणं रनाकरे द्रष्टव्यम् । 
प्रवन्धपूरणं यावदाव्रत्तिवहूटं ततः । 
अङ्गत्वे स्याद्न व्रत्या द्विरावृत्याथवा भवेत्।। 

म्रबन्धपूरणपयेन्तमाव्रत्योद्राहप्रबन्धो भवेत् । 
येमः 

उद्धतः 

अयमर्थः उद्रादाद्यवयवेषु यत्रैक एव प्रबन्धत्वेनोच्यते तत्र 
तरावयवस्थाने तमेव प्रयुज्यावयवित्वेन प्रबन्धः पूरणीय इति । 

कटिनाथः 

अवरावृत्तिकृतत्वादनेकाबयवचत्वाङ्गीकारे एकधातुकत्वदोषो न 
प्रसज्यते । 

उद्वडः-- माभतारः 
विज्ञेय उद्भट तालो गुरूणां चितयेन च॒ ऽ ऽऽ 

खुधा 

उद्धद्वितम्- करणम् 
यदोट् घ्रहवितपादस्स्यात्तत्पाश्च सन्नतं करो । 
ताटिकाकरणेदयुक्तो तदुद्वद्ितकं मतम् ॥ 

भरशोकःः 

उत्सवानन्दनृत्तेऽस्य प्रयोगः परिकीर्तितः । 
ज्यायनः 

अत्राहुरपरे पाण्योरन्योन्यतरुताडनम् । 
वेमः 

उद्भष्टितम्--नृत्तकरणम् 
परिवृत्ते सिति छयादुर्किघ्रं रिर ईरितम् । 
उदुवृत्तौ तत्र हस्तौस्तद्टृषि तव तु शङ्किता ॥ 
तटोदुवरत्ताभिधा चारी भवेदु द्रष्टं हि तत् ॥ 

नन्दी 

परिवृत्त सथानय। यथा- 

समागमो भवेद्यत्र मिथःपाष््णिकनिष्ठयोः। 
परिवृत्ते परिज्ञेयं स्थानकं सानवेदिमिः। 
पादयोरङ्गलिस्टभागेन चरनं पुनः। 

क्रियते स्वरितं यत्र तरद् वृत्तेति तां विदुः ॥ 

उद्रदितः- अङ्हारः ध 
निुट्रकोरोमण्डलकनितम्बकरिहस्तकटीचिन्नानां पञ्चानां कर- 

णानां प्रयोगे उद्ष्टिताङ्गहारः 

उदढदितः पाद् 

स्थित्वा पादतछख्रेण सितौ पार््णिर्निपात्यते । 
असछृद्रा सकृद्वापि तदोद्रश्चित ईरितः ॥ 

भकश्षोकः 

उद्रेटिति च करणे नद्यस्यानुकरृतावपि । 



उद्वहतः 

उद्वद्वितः--वणारङ्कारः (सश्चारी) 
स्वरदरयं समार्द्य पञ्चमाधतुरःस्वरान् । 
निवर्तते तथेकेकत्यागादुद्धशितस्तु सः 
सरिपमरगरि, रिगधपमग, गमनिधपम 

मोक्षदेवः 

उद्वात्यकम् 
पदान्यनवबगताथोनि । प्रभ्रेनावगता्थैः परैः प्रतिपादयति । 

सागरः 

उद्वात्यकम्--वीथ्यङ्गस् 
पदानि त्वगताथानि तदर्थगतये नराः। 
योजयन्ति पदेरन्यैस्तदुद्वायकमुच्यते ॥ 

भरतः 

यथा ~ वेण्यां - सत्पक्षा मधुरगिर इयादि । 
मोजः 

सूत्रधारोऽग्रतीतमथ प्रतिपादयितुकामः प्रभेन प्रतिपादितवान्। 
कैरौणेनाटकं उखायै ये हरन्ति सतां मनः। 
क्र तेषां टष्टमुरथान देवदत्तंङृेताविति ॥। 

सागरः 

अल देवदत्तस्थने कारिदास इति तिखोचनः पठति ॥ 

अन्ये त्वाहु-अप्रतीते विस्मृतं वा यत्परतिपाद्यते तदुद्भायकमिति। 

उदली | 
आन्तरं जाठरं चम॑ नाश्ना स्यादियमुदली । 

सोमेश्वरः 

उरिष्टाथोपसंहारः 
रलितजातिनाटके पमः सन्धिः ॥ 

| शारदातनयः 

उदीपनविभावाः 
तेषु तटस्थाः । 
चन्द्रोदयो घनध्वानकोकिरारणितं मधुः । 
वनानि वाप्यः केयूरं केचिद भृङ्गरवादयः 
केठीगृहाणि छृतकसक्चन्दनविकेपने । 
दुग्धश्चीतावरम्बादि ५ । 
अनुभावानुभवन्यनेकान्कामविह्लाः। 

कुम्म 

उद्धतम् भुवावृत्तम् | 
तृतीये पच्छमे चैव नवमैकादरो तथा । 
दादश षोडरो चैव चतुदैरमथापि च ॥ 
अस्मिन्ञष्टिकृतेपादे गुरूण्येतानि सर्वशः । 
छन्दो्यमेतत्तु नकट हदधत यथा ॥ 

१, 
| “५ 

५ ,. | 
1 ॥ | | 

७६, उट 

एतत्तद्रतं, उद्तमिव प्रयते । यथा-- 
वनषंडक जहदिको सिको वायसाहदो 
वनषडकं जहाति कौशिको वायसाहतं 

भरतः 

उद्रता-- भुवा 
वीररौद्रभधाना च स्फुटवर्णनिबन्धना । 
उद्धतप्रायसश्चारा सा भवेदुद्भता धवा ॥ 

आञ्रयेदरने रोपे विषादे संग्रमे तथा । 
उत्पाते विश्रमे चैव प्रयक्षावेदने तथा ॥ 
वीरे भयान रोद्रे कायां द्रतङयुा धबा ॥ 

वेमः 

उद्धता-- नायिका 
सोनदर्थ्यंसोभाम्यविच्याभङ्गरलङकता 

विद्यामिजनसंपन्ना बन्धूनप्यवमन्यते । 
गवौीवमानभरिता माया छद्यपरायणा । 
आत्मक्ुक्निभरा घोरा सोद्धता परिकीर्तिता । 

ओारदातनयः 

उद्धता- सपतक्षरवृत्तम् 
रसगाः ॥ 

भरतः 

उद्ध्षिणी- -चतुर्दैशाक्षरवृत्तम् 
सेतवमते वसन्ततिरुकस्य नामान्तरम् ॥ 

उद्धुतम्- शिरः 
धुतमेबोद्धतं $िश्चिदुत्तानितमुखं भवेत् । 
कन्दुकोहोखनाड्कोासं्रारातिग्रखोचने ॥ 

ज्यायः 

उद्धुरम्- दशेन् 
उद्धुरं विषयम्राहबद्धसपरहमुदाहतम् । 

रारदातनयः 

उदः 

मध्यदेश्चीयोऽयं कारमीरेष्वासीदिति राजतरङ्गिण्या ज्ञायते । 
नात्यराख्व्याख्यान कतां अऽयं भामहाठङ्कारमपि व्यास्या- 
तवान्। काव्यारङ्कारसडप्रहाख्यत्रन्थकर्तीयं ८०० आसीत् । 

उद्धटः--व्णाुङकारः 
विख: सद्धिरुक्तान्ता त्यक्त्वा द्विरपरा ततः । 
कटा तु यन्न क्रियते स वुधरुद्रदः स्मृतः ॥ 



उद्धित् 

यथा- सरिगग्ग रिगमम्म इयादि । अवरोहः मगरिरिरि- 
गरिसस्स व्युरकमः। उभावपि उद्धटावेव ॥ 

संगीतसरणिः 

उद्धित्- तानः 
नि ~-खोपः षाडवः 

सधपमगरि 
कुम्भः 

उद्धेदः-- अवसा 
ईषदपमाप्रिथदा काचित्फर्स्य परिकस्प्यते। 
भावमात्रेण तं प्राहुरुद्धेद मिह सूरयः ॥ 

मोजः 

उद् मेदः युखसन्ध्यज्जम् 

बीजार्थस्य प्ररोहो यः स उद्धेदः | 
मरतः 

सवलपप्ररोह उद्वेदः । आयुखानन्तरयुक्तछ बीजस्य सटपप्ररोहः 
किञ्ितफलानुष्ठनानुक्रुस्यप्रदशेनं धान्यस्योच्छरनतेबोद्धेदः । 
उच्छरनतेव प्राचीनावस्था । न पुनरुद्धाटनरूपं प्रतिमुखसन्धौ 
संभवति । यथा-भूयःपरिभवेति मीमवाक्यं वेण्याम् । अन्ये 
तु गूढ मेदनमुद्धेदनमामनन्ति । 

यथा--रल्नावस्यां -- अस्तापास्तेति वाक्यम् । 
रामचन्द्रः 

उद्भेदो गृढनिर्भेदो 
सर्वश्वर; 

उद्भेदः 
। € (~ गभेसन्धो दितीयमङ्गम् 

कायसिद्धिदरोनम्। 
सागरनन्दी 

ह~ $ ४९४ 

उदमतत- दयम् 

उद्र्तितं तद्विज्ञेयं श्चवोरूर्ध्वप्रकम्पनम् । 
सारदातनयः 

उद्वत्तितम्--रृत्तस्तमराणः 
च्यावर्तपरिवर्तयोरेककाटरेचितत्वमुदर्तितम् । 

दाज्गारः 

उदरतिंतः-- उरः 
मुहरन्तवेहिःश्षेपात्पाष्णैर्रतस्य च । 
उद्र्तितस्ताण्डवेऽसौ व्यायमिऽभिनये तथा ॥ 

धरा ध 

९७9 उद्वाहित 

उद्वाहि-- वदनम् 
उर्क्िप्रमास्यमुद्राहि लीटानादरयानयोः । 

सशोकः 

स्रीणामपि च लीलासु योगे गर्वोष्वनादरे । 
। वेमः 

उद्वाहितम्- देशीस्थानम् 
करूपेराधिष्ितक्षोणिस्कन्धविन्यस्तहस्तकम् । 
उद्वाहित भवेत्सयानं लीख्या शयनं प्रभोः ॥ 

उद्वाहितम्--वक्षः 
सरणोर्पप्रमाकम्पि स्याटुद्राहितसंज्ञिकम् । 
उनतङ्गाखोकने दीधेहासे जम्भासु चेष्यते ॥ 

धिप्रदासः 

यन्निष्कम्पमृदूरिक्षप्र तदुद्वाहितमीरितम्। 
भरोकः 

इदं सोमेश्वर उत्परसारितमिति बदति ॥ 

उद्वाहितम्---शयनसितिः 
अंसोपरि शिरः कृत्वा क्रुपैरश्षोभमेव च । 
उद्वाहित तु विज्ञेयं लीखायां वचने प्रभोः ॥ 

भरतः 

उद्वाहितम्--रिरः 
सङरदृष्व रिरो नीतुद्राहितमुदीरितम् । 
ाक्तोऽहमिह कार्येऽस्मीयभिमाने प्रयुज्यते ॥ 

शाणैः 

उद्वाहितम्-- स्थानकम् 
करूपराधिष्ठितक्षोणिस्कन्धविन्यस्तदस्तकम् । 
उद्वाहित भवेस्थाने रीखया शयने प्रभोः ॥ 

उद्राहितः--वर्णालङ्कारः (सञ्चारी). 
गत्वा लीनवरुद्यैकमेवमुद्धाहितस्तु सः। 

मोक्षदेवः 

कमेणो राहिते गायेरसोपान्य हि स्वरत्रयम् । 

सरिगरि, रिगमग, गमपम, मपधप, पधनिध, धनिसनि, 
अगद्धरःः 

उद्राहितः- वर्णारुङ्कारः (अवरोही) 
धापपप्मधापपमगारिरिरिस,. 
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उद्वाहितः 
\ 

उद्राहितः- वर्णारुङ्कारः 
परतीडत्य यदोच्येत मध्यसंस्थः परस्तदा । 

स एवोद्ाहितो ज्ञेयः तिवणायुततत्वतः ॥। 
। जगद्धरः 

लिराव्त्तो दितीयश्चेल्स्वरस्स्यात्कख्योद्रैयोः। 
उद्वाहितमल्ङ्कारं तदा प्रोचुर्विपश्चितः ॥ 
सरिरिरिगमपपपध. 

पण्डितमण्डली 

उद्राहिता- करी 
समकाटं शनैः पाशवकय्योरुदाहनाद्धवेत् । 
उद्वाहिता प्रथुश्रोण्या गमनेऽपि परस्य वा ॥ 

ज्यृयनः 

उद्राहिता- जह्वा 
उर््वगोद्राहिता सा स्यादाविष्टगमनादिषु । 

विप्रदासः 

उद्वाहित चोरध्वदेशयुक् । आविद्धगमनादौ स्यात् ।१ 
कुम्भः 

उद्रीक्षणः- देशीतारः 
उद्वीक्षणे रघन गुरुरेकस्ततः परम् ! ॥ ऽ 

मन्दी 

अयमेवोदीक्षणः. 

उदुवृत्तः--अधरः (उदुवत्तौ ओष्ठो) 
अधरः पीडितो यस्तु नासासंटम्र उत्तरः । 
उद् वृत्तः प्रतिहासेऽसो सावज्ञायां च कथ्यते | 

सोमेश्वरः 

` उदवृत्तम्- करणम् 
अपसाये क्षिपेत्पादे चाया चोदूवृत्तया सह ! 
यस्मिन्नरोषभागे च तदद् वृत्तमुदाहतम् ॥ 
भटतण्डुरिदाक्िप्रां चारीं पादश्ियां जगो ॥ 

ज्यायनः 

तज्जह्यामारुते वहिशिखायां भिनियुज्यते 
सक्ष्मणः 

उदवृत्तम्-- दशेनम् 
विवृतोध्वपुटान्तख्यतारमुदुवृत्तमुच्यते । 

` श्ाद्दातनयः 

७८ उद्वेगः 

उदुङ््तः- अधरः 

उदूवत्तो वदनोरक्षेपात्सोऽवन्ञ परिहासयोः | 
| अशोक 

यदा मुष्कुखितावोष्ठौ नासिकोपान्तगामिनौ । 
तदोद् वृत्तस्स्मृतस्तद् ज्ञेरवज्ञापरिहासयोः । 

ज्यायन्ः 

उदूवृत्तकः-अङ्हारः 
नूपुरभुजगाच्ितगरृध्ावलीनकविक्षिप्तविक्ि प्ोद्ृत्ता्सूचीरि 

तम्बलतावृश्चि ककटीषिन्नानां करणानां क्रमात्प्योगे उद् वृत्तकः. 
शङ्खः 

उद्वृत्ता-- चारी 
आविद्धा चरणस्येव पा्णिमन्योरूदेशतः | 
निधायोत्प्टुय तदनु विधायभ्रमरीमपि ॥ 
ततो निपातयेद् भूमावेवमङ्गान्तरेण च । 
क्रियते यदि सा तदृज्ञरुद्वृक्ता चायदाहता ॥ 

वमः 

उद्धृत्तौ- नृहस्त 
चतुरश्रौ विधायादावथोदेष्टितकर्मणा । 
हैसपक्षावुरोदे रे कृतावेकस्तयोः करः ॥ 
व्यावृृत्तिक्रिययोध्व तु गत्वोत्तानो तरजेदधः। 
अथान्यः परिवृयाधोमुखवक्चे व्रनेद्यदि ॥ 
तदोद् वृत्तौ करो स्यातां ताखरन्तनिदरीने । 
एतावेव परे प्राहुः तालरन्ताभिधौ कयौ ॥ 
व्यावृत्तपरिृत्तो चे सपक्षो पुरोमुखी । 
तदोद् वृत्तो जगुः केचिद् जयहाब्दनिरूपणे ॥ 

सदोकः 

केचिदिति सोमेशरादयथः॥ 

उद्वृत्तो- हसे 
चतुरखीकृयपाण्योः कृतयेषसपक्षयोः । 
उत्तानोऽधो व्रजत्येको वक्षोऽन्यो यायधोमुखः॥ 
यदा स्यातं तद्।द् वर्तो तालृन्तनिरूपणे । 
तावेव ताखबृन्तास्याववदन्नृत्तकोविदाः ॥ 
प्रङ्मुखो हसपक्षास्यी व्यावृत्तपरिवर्वितौ । 
जयशब्दे प्रयोक्तव्यावुद् वृत्तो मेनिरे परे ॥ 

शार 

उद्वेगः--गमसन्ध्यङ्गम् 
भय नृपारिदस्यूर्थमुद्रेगः परिकीर्तितः । 

भरतः 



उद्वेगः 

अरिशब्दान्नायिकादि । यथा-रनाव्यां ~ राजा कथं देवी 
वासवदत्ता वयस्य किमेतत्-इति । राजवाक्यं श्रुत्वा नन्वस्माक 
जीवितसंराय इति विदूषकवाक्यमुद्रेगः ॥ 

भभिनवः 

चृपतिजनितभययुद्रेगः। सपायङ्के किं ष्या ङ्गदवचनम्। 
सागरः 

उद्वेगो मीः--चोरनरपारिनायिकादिभ्यो भयमुद्रेगः। 

यथा-चिबेतपखावटेवितके पच्वमेऽङे राजगृहभङ्खेन नायिका- 
सखीस्थविरादीनां चि द्र॑तानां चोरभयम् । 

रामचन्द्रः 

उद्वेगः विरहावसख। 
आसने शयने चापि न तुष्यति न तिष्ठति । 
नियमेबोस्पुका च स्यादुद्वेगख्ानमाभरिता ॥ 
चिन्तानिश्वासखेदेन द्दाहामिनयेन च। 
कु्यात्तदेवमयन्तमुद्ेगाभिनयेन च ॥ 

मरतः 

उदगः रिस्पकाङ्गम् 
उद्वेगो हा हतोऽस्मीति कपिञ्चटवचो यथा । 

शारदातनयः 

कादम्बयां 
वन्धुजनवियोगजनित उद्वेगः । 
यथा--मातं इति वेणीसंहारे ५, ३ 

सागरः 

उदष्टनम्--पादपारः 
पश्चादुद्रेष्टनादङ्घेरुद्े नसुदीरितम् । 

वेमः 

भ (क उदे्टितम्- दस्त्राण 
हस्तानामूर्ध्वभागे यद्रमने चास्ति नतेने । 
तदुदधेष्टितमित्याहुभैरताम्नायवेदिनः ॥ 

| रङ्गार 

उद्रेष्ितम्--हस्तकरणम् 
अङ्गल्योऽनुक्रमेणेव निगेखन्ति तलादरिः । 

वश्रस्तोऽपि करस्तद्रत्तदुद्ेष्टितमीरितम् ॥ 
कम्भः 

उदेषितः- बहुः 
भवेदुद्वेष्ितस्तियेक् मणिबन्धविवर्तितः। 

>) |) 

मणिबन्धाद्विनिष्कस्य पुनव्योग्त्तिमाश्रितः। 
चाहुरदरष्टितो साम प्रायो गवादनादरे ॥ 

उद्यमः नस्यार्ङ्करः 

उन्नतम्--जानु 
करुचदेखगतं जानूञ्नतमु्चाधिरोहणे । 

गजाश्वपर्ववारोहेषून्नते जातु योजयेत्। 

उन्नेतम्-- पाशवम् 
नितम्बं सभुजव्यक्तयुन्नतेषून्नत मतम् । 
तदै तत्क्रियते वञ्जञेरपसपैणकर्मणि ॥ 

करटीपाशेमुजस्कन्धे दधव्युन्नतिमुन्नतम् । 
अव्यधायि बुधैरस्य विनियोगो ऽपसरपैणे ॥ 

उन्नतम्- शिरः 
उन्नते सकृदुन्नीते पञ्चादास्यसुदीरितम्। 

उन्नतः 

बुद्धि नीचपथेनात्मवृत्ति वर्तयितुं रहः । 
यस्य जतु न जायेत सोऽयमुन्नतसंक्ितः ॥ 

उक्रता- गीवा 

उन्नताभ्युन्नतमुखी मेवेयोध्वादिदशेने 

उर्ण्वीकृतोन्नता ग्रीवा सा स्यादुर््वनिरीक्चणे । 

उर््वगा तून्नता भ्रीवा भवेदृष्वाबोकने । 
नियोज्या सां बुधैस्वदरत्कण्ठालङ्कारदरोने ॥ 

उन्नता--स्छना 

उ्यात्तास्यस्थीन्नवा जिह जम्भ्ास्यान्तस्थवीक्षणे । 

उन्नता 

विप्रदाघः 

दुष्करोऽध्यवसायः। यथा-ऊुम्भाद्क्--परयामि शओोकविवश 
इत्यादिरावणवाद्यम्] 

सागरः 

सामेश्वरः 

धिपदासः 

ज्यायनः 

ज्यायनः 

भावविविकः 

भरतः 
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उन्मत्तम् 

्ोन्नता कथिता जिह्ा नासिकामियुखी बुधैः। 
भ्रमे शोषे भये चैव सा प्रयोज्या प्रयोक्तमिः । 

सोमेश्वरः 

उन्मत्तम्--करणम् 
आविद्धावञ्चित पादं करो च कमरेचितौ । 
यत्र छुर्यात्तदुन्त्ते गर्वसौभाम्यजे मतम् ॥ 

स्यायनः 

सोभाग्यसंश्रमे ग्वे क्ट. च नियुज्यते । 
खक्ष्मणः 

उन्मनाः 

अधोगतमनः पसो तर्षणोन्नीयते यदा । 
नीयते विषयेभ्यश्च तदासावुन्मना भवेत् ॥ 

भावविवेकः 

उन्माथम्-- रक्षणम् 
असाघुकारिणं किञ्ित्पदयतस्साघुमानिनः । 
सोपप्रासवचने यत्स्ात्तदुन्माथ प्रचक्षते ।। ` 

यथा--रन्नावल्यां तृतीयेऽङ्के वसन्तकं ग्रति कात्चनमाखा- 
वाक्यम्--“ साहु रे” इयादि ) 

भोजः 

उन्मादः--चित्ाभिनयः 

उन्मादध्ित्तविभ्ान्तिर्वियोगादिष्टनारातः ! 
हृदये मुष्कं बध्वा पुरोभागे तु कर्तरी ॥ 
चालिता तु वियोगाख्ये हयन्मादे परिवर्तते 

हदये सुकरे वध्वा दिखरं पान्धभागके 1) 

पुरोभागे कर्तरी स्याञ्चकिता चेष्टनाशने । 
नेवस्थाने मयूरास्यचाखनाद्रोदने भवेत् । 

विनायकः 

उन्मादः- विरहावस्था 
तर्संश्रितां कथां युङ्क्ते सवोवस्थागतापि हि । 
पसः प्रदेष्टि चाप्यन्यानुन्मादः सम्प्रकीर्तितः । 
तिष्ठयनिमिषदृष्िर्दीधि निश्वसिति गच्छति ध्यानम् 
रोदिति विहारे नाव्यमिदं स्यात्तथोन्माद् ॥ 

भरतः 

उन्पादः-ग्यभिचारिभावः 
इष्टजनवियोगविभवनासाभिघातवातपित्त्ेष्मप्रकोपादयो 

विभावः: । अपनिमित्तदसितरुदितोत्कृ्टासंबद्धप्रखापडायितोप - 
विषठोरिथतप्रधावितनन्तगीतपठितभस्मरपांलवधूनतृणनि मील्य - 

उपकथा 

डुचेखचीरघटकपाटरारावाभ्रणधारणोपभोगैरनेकैन्धानवसि 
तैशचेष्ठाुकरणादिमिस्तमभिनयेत्। 

भरतः 

दृष्टवियोगादिभिरसपदयते । तमचेतनसुधाभ्रमणेरभिनयेते | 
सागरः 

अनिरूपितकारिस्वस॒न्मादस्संप्रकीर्पितः। 
ज्ञानादन्यस्य तातपयैञ्लोकादिभ्यस्स जायते । 

तेस्मिन्नस्थानरुदितगीतदासस्मितादयः। 
सर्वेश्वरः 

उन्मृष्टम्- धातुः 

घातोऽतिमधुरध्वानस्जेन्योन्मष्टमुच्यते ॥ 
शाङ्ग 

उन्मृष्टम्ू व्यज्ञनधिः 

यस्तु स्याद्रामतजन्या प्रहारो मधुरस्वरः । 
तदुन्मरष्टमिति ज्ञेयं वीणावाद्यप्रयोक्तमिः ।। 

नान्यः 

उन्मेषः- पुटकर्म 
वि छेषः पुटयोयेस्तु स उन्मेषः प्रकीर्तितः 

भरतः 

उन्मेषिती- पुटो 
उन्मेपितावरगनो स्तः कोधामिनयने बुधः| 

| भाक्तः 

एतावुभो विनिरदैश्यो कोधभावसमाश्चयो । 
वेसः 

एतौ, निमेषितोन्मेषितो ॥ 
उपकडूडाः 

कटृडङब्दो द्रष्टव्यः--देशकटरडाः प्रविस्तारा इ्यच्यन्ते । 
उपकट्डा--- 

कङ्काली दण्डस्य च मराली चिल्लविक्मः। 
आनन्दवेनको देहपापांतिर्भीतक्मटः। 
बिम्बे सदिराराजं जशामुक्तं च मस्तकम्) 
जोगिणी विजयी भिक्षुः सप्रमिजोँ गिणः परम्। 
सवरी मिकामोदो मयुरश्चालिवदिका । 
चकोरः शापैकः शी सप्तभिः परिकीर्तिताः ॥ 

संग्रहकारः 

उपकथा--श्रन्यकाव्यम् 
यन्राभ्रिय कथान्तरमतिप्रसिद्धे निबद्धथते कविभिः । 
चरितै विचित्रमन्यत्सोपकथा चित्रलेखादि ॥ 

मोजः 



उपकुम्भकः 

उपङ्कम्भकः--देशीतायः 
मदौ नयौ प्टुत्चैव तलि स्युरुपछुम्भके । ११ मात्राः 

ताटलपषस्तार्. 

उपक्रमः-- सङ्गातदुज्गारक्निम् 
विसरव्यायाः संप्रयोगार्थमभियोगातिश्चय उपक्रमः । 

भजः 

उपक्रेपः--मुखसन्ध््गम् 
काव्यार्थस्य समुत्पत्तिरुपक्षेप इति स्मृतः । 

काव्यार्थ. इति वृत्तशर्मरलक्रणो अभिधेयः । प्रधानरस- 
रक्षणं च प्रयोजनसक्षेपण उपक्षिप्यते | 

भमिनवगुपतः 

यथा-लाक्षागरद्दानटठेति वेणीसंहारे । 

वीजस्योक्तिरुपक्चेपः विस्तारिणः कान्यार्थस्य मूढभूतो भागो 
वीजमिव । तस्यावापसाव्रमुपश्चेपः । उदाहरणं । द्वी पादन्यस्मा- 
दिति रन्लावत्यान ॥ 

[4 

रामचन्द्रः 

वीजन्यासविधिस्तद्ज्ञे स्पक्षेप इति स्मृतः| 
दब्दाथमेदसंयोगवयात्सोऽपि दधा भवेत् ॥ 

रावेश्ररः 

` उपमीतपाचिकःः 
गीते गायक्रटोकानां वादय गरक | 

करोति गीताभिनयमुपगीनाख्यवाचिकः ॥ 
दाङ 

गायक्र गायति नरम्य नर्तन--इतिद्रमिडभाया व्याख्या ॥ 

उपगृूहनम्-- निवहणसन्ध्यङ्गम् 
अदूमुतस्य तु संप्राप्रिरुपग्रहणमिप्यते । 

भरतः 

यथा--विदृपक्स्यदही दी भो भो इदयादिवाक्यम् | 
भमिनवः 

उपदिष्टम् - रक्षणम् 
परिगृह्य तु शालाथ यद्राक्यममिधीयते । 
विद्रन्मनोष्रं स्वान्त्पदिष्र तदुच्यते ॥ 

भरतः 

यथा--शुन्ये वासमित्यादि विट याच्यं पूर्तविरे, अथवा धर्मः 
प्रागेवेयादिरविमारके । 

8 

८१ उपपत्तिः 

उपथि--सनध्यन्तरम् 
उपथिदखरनम् । यथा--वेण्यां चार्वाकस्य वश्छनम् | 

सागरः 

उपन्यासः- प्रतिमुखसन्ध्यन्नम् 
उपपत्तिचछरतो योर्थं उपन्यास इति स्मरतः ॥ 

भरतः 

केचिदुपन्यासः प्रसादनमियाहुः । यंथा-रल्नावस्या-- 
अतिमुखरा एषा गभेदासी इति विदृषकवाक्यम् ! अतर मौखया- 
त्मकोपपत्तिरुपन्यस्ता । 

भमिनवगुसः 

कथिदथं विधातुं योपपत्तियक्तिः स उपन्यामः । 

यथा--कृलारावणे वरमात्मन इति सीतावाक्यप् । 
रामचन्द्रः 

उपन्यासः प्रसादोक्तिरुपायेनोच्यते यथा । 
 भमृतानन्दी 

उपन्यापसः--माणिकाङ्गम् 
प्रसङ्गतः कायनिवेदनमुपन्यासः। 

यथा--पुष्पभूषितके वृक्षवादिकाङ्के नन्द्यन्तयैव्प्म् । 
एपोऽपर आयपुक्त्टदयसररः कर्णिकारपादप इति। 

सगर्ः 

उपपत्तिःः--नाय्यार्ङ्ारः 
धरतस्याख्रस्य निष्फठत्वाच्यागः । 

यथा-वेप्यां मया प्रध्वीराज्ये इलयादि कर्णवाक्यम् | 
सागरः 

उपपत्तिः-- रक्षणम् 
प्राप्रानां यत्र दोषाणां क्रियते शमन पुनः | 
सा ज्ञेया हुपपत्तितु खक्नणं नाटकाश्रयम् ॥ 

- भरतः 

प्राप्रानामिति । वीप्सागभों निर्देशाः दोपाणामित्युपपलययोग- 
ष्टस्वेन वक्तुभूतानाभियर्थः ¡ तिष्ेत्कोपवादित्युदाह्रणम्। 
अन्ये त्वश्रीयनं | 

परिगर्य तु चालनाय यद्राक्यमभिधीयते । 
विद्रन्मनोहरं स्वान्तमुपरिष्टे तदुच्यते ॥ 

मरत. 

राख्ार्धव्दः प्रमाणोपरक्षणमर। खन्तमिति सोभनोऽन्तः 
निश्चयो यव ॥ 

भभिनपः 



उपपातः 

भरतप्रन्धस्य गातृकान्तरे उपपनियुच्छिरिति प्कटश्चषणच्वेन 
पटितम् । जअभिनवगप्रासतु युक्तिमन्यां वदन्ति । 

उपपातः-- गीताज्गम् 
उपान्ते परतनमुपपातः । प्रवेणीवदयमपि द्वाद्ङ्षगणो भवति । 

उपमा-अर्द्करः 

यत्किञ्चित्कान्यवन्धेषु साटरयेनो पमीयते । 
उपमानाय सा ज्ञेया गणाक्रतिस्माश्रया । 
पररीसा चेव निन्दा च करिपता सद्र्ी यथा | 
किञ्चिच सद््षी ज्ञेया ह्युपमा पञ्चधा पुनः । 

उपरागः 

तदु द्धवश्चोपरागी रागो रञ्जनक्रृत्तमः ॥ 

तदिति । मामरागेभ्यः। 

उपरागजाः- रागाः 

आभ्यस्तिसभ्यो जायन्ते यास्तास्युरुपजायते । 

तसभ्यः। म॒सख्यस्वराख्यदेटाश्याभ्ये भापाभ्यः ॥ 

उपखिादनेम्रू--बीणावादनप्राणः 
अ धस्तादुपरिछठाचे यत्र पातः करस्य च | 
रेफकर्तरिनिप्करटेस्तरेनोपरि वादनम् ॥ 

रेफः कतरिका निष्कोटितश्च तखहस्तकः । 
उध्वाघोगामिनो यत्र तत्स्यादुपरि वाद्यकम्॥। 

उपरिवादयक्रम्-- वायम् 
ङध्वोधोगो कमाद्धस्तौ रेफकर्वरिकाहयौ । 
निष्वभेरिते तले हस्ते हावध्युपरिवाद्यके ॥ 

उपटम्भः--प्रवन्धः 

विरम्भकटक्षणं द्रष्टव्यम् | 

उपरोरकः---वर्णाखङ्कारः (सञ्चारी) 
स्वरद्रय क्रमाद् द्विः स्याक्रखायां तु द्वितीयकः । 
वीप्सान्यास््पि गने स्यादुपखोटो भवेदयम् ॥ 

नान्यः 

भरतः 

कुम्भः; 

कुम्भः 

पाशवुदेवः 

कुम्भः 

शर्नं 

उपमम् 

सरिसरिगरिगररिगारिगिगगसगगमगमपमपममपमपधपधप 
पधपधनिधनिधधनिधनि ॥ 

जगदरः; 

उपवतंनम्-- गीतान्नम् 
पदानां विवर्तनम् । यथा--चत्वारि्द्रगेमवति । 

मान्यः 

उपरब्दबायिकः 
ठक्षाप्राणवही यादिराच्दजाखानुरक्छितम् । 
नास्य तनोति नृपतिसभ्यनेत्रानुरञ्चितम् । 
कीर्तितो नास्यचतुरैरुपगीताख्यवाचिकः ॥ 

रज्रा 

उपशमः-- वाद्प्रजन्धः 
खण्डं शुद्धादिभिः पटि्बदध वर्णसरेण चा। 
अस्प कौमटनादं च सुक्ुमाराक्षरान्वितम् ॥ 
अभ्यस्त कोमले नृत्ते भवेदुपरामाभिध्म्।। 

शारः 

करत्वेकवारमुद्राई नातिदीर्घो न चार्पकः। 
वादुकोद्रोपगम्भीरष्वनिमु्रतरं दधत ॥ 

त्रिखण्डोऽभ्यस्यते कूटं बद्ध्थोपररामाभिधः | 
श्रीकण्ठः 

शाद्धादिपाटरचितः कृतो वर्णसरेण वा । । 
सु्माराक्षरोपेतः कोमर्ध्वनिवन्धुरः ॥ 
स्यस्पो योऽभ्यस्यते खण्डः कोमले सृत्तकर्मणि । 
स स्यादुपदमः श्रीमद्रीरनारायणोदितः॥ 

वेमः 

उद्ह्रणे रलाकरे द्रव्यम् । 

उपसंहारः -- निर्वटणसन्धयङ्गम् 
(कान्यसंहार एत्रोपसंहारः) 
सम्यक् समाप्रिः काव्यानां उपसंदार उच्यते | धि 

सवशर 

उपसृतम् -- करणम् 

अङ्त्िराक्षिप्तया युक्तो वामो यद्यपरं व्रजेत् | 
 व्यावृत्तिपरिवृत्तिभ्यामरारत्वमुपागतः ॥ 

तथवानुगतो म्नो दक्षिणं पाश्रैमानतम् | 
वदोपस्तमास्याद विनयेनोपस्णे ॥ 



सितम् 

७ग्रतश्चरणौ कार्यौ कमाटरटौ करौ ततः। 
इयङ्गीकुरुतो भटतण्ड्कीर्तिधराविंह ॥ 

ज्यायनः 

उपहसितम्--दास्यरसमेद: 
हास्यरात्दृ द्रष्रत्यप। 

उपांश्युः-- तनः 
मध्यमग्रामे रिवर्सितपाडवः। 

सनिधपमग. 
कुम्भः 

उपाख्यानम्--श्रभ्यकान्यम् 
नटसावित्रीपोडश्नराजोपाख्यानवसप्रबन्धान्तः | 
अन्यग्रवोधनाथ यदुपाख्याते तदुपाख्यानम् ॥ 

भोजः 

उपद्कगागः 
(^ ४ 

अङ्गाश्रयससुसन्नान्युपाङ्गानि च मेनिरे । 
भरतः 

उपज्ाः 

अङ्गखायानुसारित्वात्तेपामुपराङ्गव्वम । 
तुखजः 

उपाङ्गानि- (त्रयोदश) 
टृषस्तारापुरो श्रश्र नासिका नासिकानिरः। 
कपोटावधरौ दन्ता रसना चिबुकं मुखम् ॥ 
मुखराग इति प्राहुरुपाद्च।नि चयोदश् । 
रिरसोऽङ्गान्तरेप्वेवमुपाङ्गानि प्रचक्ष्महे ॥ 

विप्रदासः 

उपेन्द्रमतिः- मे्ागः (खरहरप्रियामेरजन्यः) 
(आ) सगमपधस,. 
(अव) सनिधमरिगरिस. 

उपन्द्रयजा--एकादशाक्षस्च्छन्दः 
एभिरेवतु संयुक्ता टघुभिस्तेष्रभी यदा । 
उयेन्द्रवज्रा विज्ञेया टघ्वादाविह् केषटम् । 
जतजगगाः 

7 )स्मितन कान्या युकरुमारमावात। 

नद्रवज्रायाः प्रथमाक्षरं टधुचेदुपेन्द्रवज्रा भवति ॥ 
[र्ः 

८ उमापतिः 

उपोहनम्--गीताङ्गम् 
उपोष्यते स्वरो यस्माद्येन गीतं प्रवर्तते । 
तस्मादुपोहनं ज्ञेय स्थायिस्वरसमाश्रयम् ॥ 
अथवोपोह्यते यम्मारप्रयोगस्तवनादिकः | 
तस्मादुपोहनं चेतद्रानं भाण्डसमाश्रयम ॥ 

वेमः 

उन्वरादित्यः- देसीतालः 
उव्वरादियतालेन्तविन्दूगावन्तरे पयोः । 

गीपति ध्रः 

55 ०5< 

उभयपाणिः--दसपार 
अङ्कट्यस्सहता्राश्चद इणश्च प्रसारितः | 

प्रथग्टगन्ति करयोः स स्यादभयपाणिकः ॥ 
सोमेश्वरः 

उभया- तन्तीसारणा 
निष्के सकटेऽथवा । 

भवेक्छुत्रचिदुर्िप्रा संसपरठा फुत्रचिद्धवेत् । 
इति क्रियाद्रयीयोगात्सारणा सोभयात्यका | 

पाश्वदेवः 

उभयी- वीणासारणा 

कचिदुरिभृपिकारूपा कचित्स्मात्सन्निविषठिका । 
एवे क्रियाद्रयै यातु संसपङ्घे सोभयी मता । 

कुम्भः 

उमातिलकः- दे शीताः 
उमातिरुकेसंजञेतु द्रतद्रन््र खघुगुरः । ° ०। 5 

श्रीक्रण्टः 

उमातिटकः 
परतयङ्गपत्चक्रऽमुष्मिन प्रस्तारे गोचरे सति । 
विरुदादियदाप्रान्ते चतुस्ताटसमन्वितः ॥ 

युक्तो रागश्चतुभिश्च म्यादुमातिरुकस्तदा | 
जगन्नाथमद्धः 

चिरदरान्तः चिभमिम्ताटेगमेस्सवोद्गकः स्फुट | 
पार्वतीतिलकरप्रीय पार्वतीव्रह्भम्य च । 

श्री कण्टः 

उमापतिः 
ओमापतकारः ।॥ अय नैचाचार्यः चिदम्बरवासतव्य इति 

परमत । चथ्िमगापसिरिवायाय इति द्रविडसस्कृतभापापण््डित 



उमापतिवशः ८४ 

त्र. प्र, १२८५० काले आ्रीदिति श्रृतप्र। अयमेवोमापतिः 
प्रकत | ओमपतग्रन्थकतां आधुनिक इति निस्सन्दृहः यतः 
रघुनाथभूपेनेक्तं “ उमापतेराधुनिकस्य तन्त विदधोक्य नन्दीः 

समतालसरि ” इति । कद्टिनाथस्तु रताकरत्याख्यायामनि्दिषट 
[भ 

रागाणां टक्षणं ओमापदयद्रदीत्वा तत्न निवेदितवान् । 

उमापतिवश्चः 
यवद्रयाधिकं ज्ञेये लयोदसभिग दलः । 

उमापतेरदण्डमान मुखताराख्यरन्ध्रयोः ॥ 

मध्ये दवयङ्गककं लक्ष्म पं ्रपुरपे मतम् । 
कुम्भः 

उमाभरण--मेररागः (हरिम्भोजीमेरजन्यः) 
(आ) सरिगमपधनिस. 

(अव) सनिपमरिगमरिस. 

उरगमञ्जरी--मेररागः (मायामाख्वमौख्मेरुजन्यः) 

(आ) सगमपनिस. 
(अव) सनिधपमरिगमरिय. 

उरःपार्धाधिमण्डलो--नृततदस्तो 
पाशरप्रसारितस्तेको वक्षदयत्तानितोऽपरः | 
ठ्यावृत्योरस्रायातः स्य पाश्चमटप्टवः ॥ 

एवं यदा तदैवान्यः क्रिययरवि्ठिचास्यया । 
संप्राध्यायाख्तां याति वक्षस्येवं परः करः ॥ 

अभ्यासात्कथितावेवमुरःपाश्राभ्रमण्डटो । 
धदोकः 

उरभ्रसंपातः-- चारकः 
आदो स्वस्तिकतां प्राप्य पुनस्तिरग्विनिर्गतो । 
हस्ती वेगात्समागदय स्यातामन्योन्यसम्भुखो ॥ 
यस्मिन्नुरथ्रसपातः चाटकस्स निगद्यते । 

अयमेवोरभ्रसवाध इत्यशोकः ।॥। 

उरःस्थवतेना 
उरःस्थवर्तनां विदयादुरोमण्डणिनोः क्रियाम् | 

उरोवतेनिकां विदयादुरोमण्डलिनोः क्रियाम् ॥ 
वष्ठिनाथः 

ठच्वणो 

ठरोऽद्कणम्--  दयीसग्याज्गम 
ख्ये द्रते विस्व वा स्तनयेरंमयोरपि । 

पुरः पश्चाद धश्ो्यं क्रमात्तारटयान्वितम् ॥ 
नर्तक्याश्राटनं नृत्ते टितं स्यादुसोऽद्गणम् | 

इदमेव नटाः प्राहुः स द्रदब्देन कोविदाः । 
मनाक् मुचटटिनं नियकृ चानयनं यन्कूर्वांसयोः ॥ 

विरुम्बनाविटम्बेन तदृचुः कऽप्युरोऽ कणम् । 
यल पात्र दतं गात कम्पयेत्ताटकाटतः ॥। 

मनाङ्मनोहरं के चिदृचुरेतदुरोङ्कणम । 
इदमेव रचे नास्नाचक्रन्ते सम्प्रदायिकाः॥ 

अशोकः 

उरोमण्डलम्- करणम् 
वचारी वद्धा विधायास्यां सवसिकम्याप्रसारणम् | 
सितावतावदादध्यादुोमण्डणिनौ करो ॥ 
यत्र तत्करणं प्रोक्तमुरोमण्डटसंक्ञिकम् ॥ 

ज्यायन्ः 

उरोमष्डरिना- नतच्दस्तीं 
युद्रष्ितं विधायाप्रवष्ितं येकदा करर । 
सपार वश्सो जात! क्रमान्मण्डटवद् श्रमात् ॥ 

व्युत्कमायेदुरः प्राप्रावुरोमण्डकिनी तदा । 
एतयोश्रमणं वश्ररसख्योः रे चनमन्वते ॥ 
उरोवर्तनिकातवेन प्रसिद्धो च्रत्तथीमतम् | 
पताक दैयपश्चौ वाज्ञेय मण्डरिपु चिपु ॥ 

व्रिप्रिति ¦| उरःपाश्रोध्वमण्डलिनः ॥ 

उरोवर्तना 
उयञयुरः्वतनिकरेव । सश्र तद् द्रव्यम् ॥ 

उदरा -लगनेत्तग् 

अ नादछम्ब्य युत दम्नो जोड छत्वोरपरतो नटः । 
आलोकयन् पदरद्रन्र, दिरस्ताप्परघ्रतः पतेत् । 
उट्थासतु विज्ञेयो निर्मितो वायुसूनुना । 

वेदः 

उल्बणा-- नृरदटसो 
वरभ्रसःस्कन्धरयोरूध्यं प्रसा स्कन्धसम्मुखो । 
विल्योखाङ्कलिकावेतो कथितावुल्वणो करौ ॥ 

सशोकः 



ठ; 

तौ--अलपदो ॥ 
स्कन्धाभिमुखमाधिद्रो चकितो चाङ्ककीदषेः । 

अटपद्मोत्वणााहः घातवतनिकां पदे ॥ 
ज्यायनः 

टद्ाटः---पाद्रपाटः 
अस््म््मटनाद्रयोनि क्रमादुद्टाट उच्यते| 

चमः 

उद्यामः--दरीटाम्याङ्गम् 
नर्तव्यास्त्वरय्रा ताखादद्विगुणतलिगृ णस्तदा । 

मावाभिन्यञ्जकेस्सृक्ष्मटेलितेदश्छथवन्धिभिः ॥ 
अङ्गरुहसनयुक्तमु्यासं संग्रचश्नते । 

वेमः 

उद्टासि-- -द् शनम् 
यच्रो्टसयमिग्रायस्तदुद्यसीति फथ्यते । 

यारदातनयः 

उदयसितः-- वर्णायद्भारः (सञ्चारी) 
मन्द्रः स्याद् द्वि्ततो गान वृतीयाद्य तृतीयकम् । 
सचृनत्तदेचमन्यास्युख्ासित इदोदितः ॥ 

सेसरासग रिरिमरिमा गगपगपा ममधमधा पपनिपनी । 
जगद्धर 

उष्टासितः- श्वासः 
यो नासया इनैः पीतश्िरादुद्यासितश्च सः। 
ट यगन्धे च सन्दिग्धे नियुक्तः पू्वसूरिभिः॥। 

भरोक, 

उद्धखः--नाद्राखङ्कारः 
रतद्याप्रदेद्यनम । यथा--उन्मत्तचन्द्रगुमे (देवीचन्द्रगुप) 
ो दचनेयादिवाक्यम् । 

सागरः 

उ्टेखः--वादनम् (दक्षिणहस्तव्यापारः) 
अन्तर्मध्यमया घातयुदेखं संप्रचधिरे ॥ 

शाङ्गः 

तनित्िकरामन्तयहान्ति मध्यमा केवला यदि । 

्रज्ञोटेखविरोपन्ञस्तददखमिदाभ्यधात् ॥ 
कम्भः 

~ (~ | 6 
गकम दसनम् 
उध्ये यपर प्राहुलदुद्धोकितसंश्कम् । 

विध्रदायः 

उद्टोप्यकम् 

(ओ ~ 9 भ $ 

उर्ष्वमुद्टोकितं ज्ञेय 

उद्टोच्यकम्-- नृत्तरूप्कम् 
उद्योच्यकं स्याद काङ्कुमवमर विनाकृतम् । 
निष्परवृत्तिविधान च दित्पकाङ्गविभूपितम् ॥ 

दास्यशचङ्गारकरुणयुक्तमुज्वखवेषवत् 1. 
वहुपुस्तं च चतुरोऽ्नायकनायिकम् ॥ 

यथा देव्रीमद्ाद वै यथा चोदात्तछेञ्नरम् | 
यस्मिन्नद्योच्यकं नाम यद्धं गीतं ्रवतंते॥ 

तद्टक्षणं च गान्धर्वनिर्णये समीरितम् । 
दास्द्तनस्रः 

अम्योह्मप्यकमिति नामान्तरम् । 

गीतमयै तयङ्कुं। अस्य टक्षणम् । उदारनायकमञ्वस्वेपा- 
त्मकं वहूुपुसप्रधाने दिन्यचरितं रित्पखङ्गविमूपि्त, हास्य- 
करुणदङ्गारमभूपितं, यथा देवीमहादेवे ॥। 

सागरनन्दी 

अत्र रित्पकाङ्नि सप्रविरतिरुकतानि । च्यङ्कमिति स्थाने 
च्यद्धमिति स्यात् । गान्धर्चनिणय इति शास्दातनयक्रतस्य ार- 
दीयाख्यस्य प्रन्थस्य नामान्तरमिस्यूह्यते ! अग्रतानन्दी, उद्टाप्य- 
रक्षणे तदेकाङ्कुभूषितमिति वक्ति ॥ 

उद्टप्यकम्--सप्तगीतमेदः, 
आदावुहोप्यकस्याथ मात्राभिः पञ्चमियैता । 
चतुर्थद्शमे शम्ये तप्ये तु द्वाददाष्टमौ ॥ 
सन्निपातोऽवसाने च प्रस्तारोऽयं चतुष्कले | 
गात्रेयं द्विकलेऽपि स्यादुक्ता पाते्यैथास्थितैः 
कराद्वाद्राकं चा वेदायसिकसंज्नितम् ! 
ठेकटेककलोन्मिश्रो युग्मपातेसतु सप्तभिः ॥ 

कत्वा प्रवेशनिष्कामो शम्या तारं तृतीयकम् । 
कुयादुत्तमनिष्कामसभनिपातश्च पूर्ववत् ॥ 
राम्यादिस्सन्निपातान्तः प्रागुक्तेककटोद्धवे । 
राखेय प्रतिशाखा च भवेदन्यपदा तु सा ॥ 

अस्य संहनन च स्यादुत्तरे तद्यथासिते । 
अन्ताहरणसंन्ञस्तु उयदोन्तद्िविधः स्मृतः| 

लिविधो युगयुङ्भिश्राः उयोङ्गैरेभिरिष्यते । 
स्थितमङ्गं रवतत च माहाजनिकमेव च ॥ 
तवे स्याद्द्धिकठे चाङ्गे स्थितं चयश्रस्य षटूकखम् | 
निःटम्या तु कला तव चतुभ्यैन्यद्यधोचितम् ॥ 



उ्लोम् ८६ 

युक्तमेककलेनाघ् प्रवृत्तं पद्ठपाणिना । 
स्थितवन्त निवृत्यन्ते माहाजनिकमिष्यते ।॥ 
तत्न स्यादष्टिकले योगे सितं चच्रपुटाश्रयम्। 
निदडाब्दा पश्चमी तत कखारोप यथोदितम् । 
निष्काम एकः म्ये दे ताठदियगम एव च । 
आहायेस्सन्निपातश्च प्रवृत्तमिह कीर्तितम्॥ 
इदमेव निवृलेन्तं परं च स्थितवन्त तत्। 
इति युग्मोजमिश्रत्वादुभयोर्भिश्रतोच्यते ॥ 
आहूयेग्मप्रवत्ताख्यमुद् षश्चसख्यं कलाल्यम् । 
उपवर्तनसंज्ञं तत्मवृत्ते कैश्चिदिष्यते । 
अथाद्गविधिरस्यादौ विवधो मुखसंन्नितः ॥ 
विवधो वा प्रतरत्त वा नव प्रतिगु भवेत् 
वेहायसिकमङ्गः स्यदेकायैः षटपदेयतम् 
विवधस्स्युरतोन्यानि समस्तान्येककानि वा । 
एवमदगेरपाङ्गैशच विंशयदामिदं परम् ॥ 
षडङ्गमवरं ज्ञेयं तच्च तारसमाप्निकम् । 

दत्तिखः 

उष्छाटम्---दरीनम् 
उर्ध्वीकृतोहसत्तारमुलोरमिति कथ्यते | 

दारद्ातनयः 

उष्टोरः-होड्क्रिकहस्तपारः 
अष्टोलेन तर्खयष्टाङ्गुछठकेन तु पाणिना । 
दक्षिणेन च वामेन करेणोकृसितेन च ॥ 
उद्ोसज्ञितो दस्तपाटस्सञ्ञायते रफुटम् । 
दक्षिणेन व्यवहितङ्ग्ठनैन परे जगुः ॥ 

यथा-्ष्षंस्चेख्चेधंधा्चं। 

उश्चानी-मेटरागः 

श्रीरागमेरखजोऽय सगः । 

रानिरागे गान्धारे वक्रव्जों विरिष्यते । 
आरोहे गस्य वक्रा गतिः 
अवरोह छोप इति स्यात् ॥ 

परमेश्वरः 

उपाणीरागध्यानम् 
सेन्या नामान्तरं स्यात् ॥ 

कपायवल्लघारिणीं विषाणनादरोटटपां 
चपग्रपूरणासवप्रयुक्तदस्तपङ्कजाम् 1 

उरूदृत्रत्तम् 

हपाद्भरेरि परजां वपामिनन्यत्रैभवां 
उपाधिकर विचिन्तयामि घापिणीं सभापिर्णाम् ॥ 

रागसागरः 

उष्शीटा- खी 
टम्बोष्ठी सद्वा किच्िद्िकट गामिनी । 
कटोरी पुप्पफरखवणाम्डकःटुप्रिया | 
उद्रद्धकटिपाश्रां च खरनिष्ुरभापिणी । 
अभ्युन्नतकरिग्रीवा भवेदुष्रीवनप्रिया । 

भरतः 

उष्णिकच्छन्दोवृत्तानि 
राते विंडािरष्रौ च वृत्तान्युप्णिद्यथोच्यते । १२८ 

भरतः 

यरः 

स्त्धस्ततः कम्पितश्च वकिवोदरतितावपि । 
निवरतितस्तयेत्यृरोः पञ्चधा लक्षणं मतम् ॥ 

भरोकः 

उरदयताडितम्- पादमणिः 
यस्िननङघ लिग्रठेन सित्योरप्टुल ततः कमात् , 
तलाभ्यां ताडयेदृरू तदृरुदयताडितम् ।! 

उरवेणी-दे्ीचारी 
उरू स्वस्तिकसंयक्तो यत्राड्िवैर्पणं मुवि । 
कुरुतो निजपाग्धभ्यामरुतरेणी भवेदसौ ॥ 

वेमः 

उरुदुवृत्तम्-- करणम् 
उर्द् वृत्तां दृभतारीमराटखट कामु । 
यत्र. व्यावर्तिता हस्तो निक्षिपेच्ोरुप््योः 
रूदुृत्त मवेस्रेमकेपेप्यापरार्थनासु तत् । 
अल्ल हस्तः पताकस्स्यादिति कैर्तिधरं मतम् ॥ 

ज्यायनः 

ईैप्यया प्रणयाहवे । 

सश््मणः 

उ्दद्रतम्-- चारी 
तलसच्चरपाद्स्् पप्र द्रे: परस्य चेत् । 
पाण्युन्मुखी स्याज्जङ्घा च जानुक किच्िद्द्ितम्॥ 
अन्याद्त्रिजङ्गामिमुखं वितोद्ररतितोरका | 
उरोरुदढतनादे तामूशदुवृत्ता प्रचक्षते ॥ 



नाभः ८७ 

यद्वान्या पाद् पाण्णिस्तु तसव्वारसंन्चिता | 
अद्यः पाष्ण्युन्मुखी सश्चायृरूद वृत्तेति कथ्यते.।। 

वेमः 

ऊर्णनाभः-- हस्तः 
पद्मकीठास्य यत्र स्यृरङ्गस्यः पश्च कुश्िताः। 
उणनाभस्स चार्यण प्रहे कराग्रहादरिपु ॥ 
दिरःकण्टरूयने काथध्िवुककषेत्रगौ तु तो । 
कार्यां सम्बस्तिकौ सिंदत्याघ्यादिनखरायवे | 

दारदः 

डु १, ६ फः ष प्कृरव =, । .स्वको्रा- पुप्करवाचे जातिः 
वथ्चितिकाडाब्द परयत । 

उष्वजानु-- करणम् 
उरध्वजानु दधनारीं पक्षवच्ितसुन्मुखम् । 
अरख्पद्ममराट वा निजस्योपरि जानुनः ॥ 

स्तनक्षत्रे यथा यस्मिन्नपरं खटकामुखम् । 
वक्षस्तटभ्धितं कुयादर्ध्वजानु तदीरितम् ॥ 

ज्यायनः 

रध्वजानु-- चारी 
एकं कुश्चितमुद्यम्य चरणं जानु तस्य तु । 
स्तनक्षेवसमं न्यस्य पादमूर्वीकृतोऽपरः ॥ 
यतर तामुत्पतेचारीमूध्व॑जानुसमाहयाम् । ॥ 

‡ 

उर््वमण्डलिनो- -नृत्तदस्त 
व्यात्रूया वक्षसोऽराखवर्तनातपाश्र॑मागती | 
ततो मण्डटवद्धान्त प्रसारितकरो भुजो ॥ 
पताको चेन्मनागृर्ध्वमण्डठे नृत्तकोविदैः । 
चक्रवर्तनिकलयन्यस्प्रथिवं नाम लोकतः ॥ 
माह कीर्तिधराचायेः करयोरनयोरिति । 

ज्यायनः 

व्याव्रत्तिक्रियया वक्षस्खटास्राप्य टटाटकम् | 
तत्पश्ेमागतो हस्तो विततौ मण्डलभ्रमात् ॥ 
उध्वं मण्डयिनो प्रोक्तावथ लक्मापरे जगुः । 
टार प्राप्िमयादमथत चरत्तको विदाः ॥ 
चक्रवननिकेन्याहर्टक्िलाम्बानुसाश्नः | | 

६{11.: 

भराछो तु यदा हस्तो शीर्षस्योपरि संस्ितै। 
ऊर्ध्वमण्डलिने ज्ञेयौ व्यावृत्तपरिवर्तितौ ॥ 

अराल हंसपक्षौ वा रुला प्रप्य वक्षसः । 

~^ 6 उरध्ववतेना 
वर्तितावुर्ध्वदे रो चेदुदुवृत्ताभिघहस्तकौ । 
तदोर्ध्ववतनाप्रोक्ता कोहलेन मनीषिणा ॥ 

उर्ध्वंहस्तः---वाहु 
उष्य व्रजच्छिरोदेशादृर्ध्वगसतङ्धवीक्चणे । 

अस्य “ उध्वांस्य ” इत्यपि संज्ञान्तरं ररयते 

ऊष्वदस्तः--दृश्तपारः 
गाढं दक्षिणहस्तस्य तलेनाहन्यते यदि । 
पटहस्य पुटदवनद्मूरध्वहस्तो भवेद्यथा ॥ 

दिरिकिटगिख्दांदांद्ं 

उ्वारगम्-- उस्पटुतिकरणम् 
करणस्याखगस्यान्ते पादावृरध्वीकृतौ समौ । 
यत्र तन्टृत्तचतुरेरूध्याटगमुदीरितम् ॥ 

ऊर्मिः--वर्णारङ्गारः (सञ्चारी) 
तुयेस्वरे ष्टुतीकृत्य गीत्वायं तथैमप्यथ । 
यतरकैकपरियागाद्रानमरमो परास्वपि ॥ 

प्टुतीकृय--त्िरच्ार्ययर्थः ॥ 

परास्वेपि--अन्यासु कखारबपीटयर्थः || 

आद्या पूरव स्वरं तुय त्रिरुचचायायमेदय च । 
तुय गच्छेत्कटेकेकल्यागादुर्मिः कलाः पराः ॥! 

> 

सोमेश्वरः 

विप्रदासः 

वेमः 

मामामासमा पापापारिपां घाधाघागधा नीनीनीमनी ॥ 

कर् गीतम् 
मन्व्रपदस्तोभारेह सप्तामेरपि सामटक्षणयुक्ता । 
लगाम सिज नविद्रतन्या वमा च द ।, 

मोक्षदेवः 



चक् 

आरभ्यानुष्ममपि चाक्षरव्रद्धे्तथा जगस्यन्तैः । 
अपि टोकिकेः पदैरथवेदस्थैगैदिता च या सततम् ॥ 
अष्टाधिकचत्वारिरान्नियतायतकखाभिरपि यां च। 

रते भिधिलानाथस्तामृचमेतैसतु क्षणनिपतिः ॥। 
नीन्यः 

सप्रभिरिति । म्रस्तारादिभिः। 

आद्यः प्रस्तार उद्रीतः प्रतीहारस्ततः परम् 
उपद्रवोऽथ निधनं दिंकौरैकारको तथा ॥ 
इति सप्त समाचष्ट सामाङ्गानि पितामहः । 
कलापूरकता परोक्ता हिकरकारयोरिह ॥ 

वेमः 

वत्तेजगयवधिकैसारभ्यायुष्टुभ कमात् । 
टोकिकेर्वैदिकेस्यापि पैर्गेया ऋशुच्यते ॥। 
अस्यामेकाक्षरश्चष्टा चत्वारिशत्कखाः स्मरताः 
अस्यामणुष्टुभादीनां छन्दसामनुसारतः। 
आसां कानां विज्ञेयः प्रयोगनियमो वुः ॥ 
कलापूतिंमन्त्रपदेसतथा स्तोभाक्षरेरपि । 

वेमः 

ऋगादिः 
ऋष्वो ये ब्रह्मणा गीता नद्मणोऽभमिदहितार्किर । 
दक्षेण प्राणिकाश्चरापि गाथा वे करयपेन च । 
मात्रासिश्च कपानि सामान्युक्तानि नन्दिना । 
गीतकानि तु सप्तैव नारदेनोदितानि वे । 
षष्ाष्टगुणपयेन्तं दातिंशचतुरादितः । 
ऋ ्गाथा च ब्रह्मगा कपाङे तु बयोदश् । 
पण्णवतिपादं साम तदर्थनापि च कचित्। 

` नान्यदेवः 

प्रज्यी--गतिः 

पुरतः प्र्ठतश्चापि पाश्वयोश्च भवन्ति ताः । 
अन्वथां च ऋजुः 

ताः-गतयः ॥ 

ऋज्वी--रसन 

ऋज्वी साव्यक्तवक्ते या रसना स्यासमसारिता | 
एषाश्रमेधापदानां पिपासायामपि स्मृता ॥ 

८८ त््पभगैितम् 

धरतुमूलदस्तः 
सव्येन शिखरं वध्वा वामहस्तेन यामिनीम् | 
शिखरोपरि यामिन्यां ऋतुमूखाभिधस्स्मृतः ॥ 
ऋतुमूषपाश्चभागे तूपरयां नियोजयेत् । 

विनायकः 

ऋदटिः --शरुति । 

मध्यमस्य तृतीया श्रुतिः 
मनूषः 

पमः 

नाभेस्ससुस्थितो वायुः कण्टङीर्पसमाहतः। 
ऋषभं नदते यस्मापभो हि प्रकीर्तितः॥ 

जगदेक्रः 

नाभिमृकद्यदा चर्ण .उद्रतः छुरुते ध्वनिम् । 
ऋपभस्येव निर्याति दहेटया छपभस्वरः ॥ 

पुरुषोत्तमः 

उद्रीथायास्समुत्पन्नो ऋषभो रञ्ितम्रः । 
गुकपिञ्जरवर्णोऽय ऋषभो बहिदे वतः ॥ 

ब्रह्मणा कथितः पूर्वं । वीरयोद्राद्तेपु ्रवृत्तः। शिरसः 
उत्थितः । सनन्दो ऋपिः | परतिष्ाच्छन्दः । सरस्यधिदेवता। 
कुलीरे रिश्रामन्तः । कुटीरः, कर्कटः । 

ऋषभद्धिश्र तिस्तादटुमूटे तस्यापि संभवात्। 
मञाधात्वग्निजो नाद् ऋपमस्िश्रुतिः स्मरतः \ 

ऋषभस्य शाकद्रीपः। 

तिस्रो धमन्यो वन्यो मञ्ञाया नामिमाश्रिताः। 
तस्माद्धाव्वाभिततयेन ऋपभसिश्चुतिभवेत् ॥ 

जगदेक 

ऋषभो वृपभपयांयरान्दर रुच्यते | 

ऋषपभः--त्वरहम्तः 

मृगमोलिश्चापविद्धो ऋपभस्वर ईरितः । 
दादरा 

क्रपभगजविखमितम् 
पोडटराक्षरवृत्तम् । भरनननगाः ॥ 

भरतः 

गजविरुसित, इभललित, मत्तगजविलसितमियादीनि ना- 
मान्तराणि ॥ 

ऋषभवेशितम् 
सप्तदशाक्षरवृत्तम् । हरि णीवृत्तस्य नामान्तरम् ॥ 



चुषभपिया 

ऋषभप्िया- मक्ता रागः 
सरिग< न्मपधनिन्स, 

करषभललितम्- सप्तदशा्षरवर्तम् 
हरिणीवृत्तस्य नामान्तगम ॥ 

कऋषभखरमन्त्रः 

दक्षिणो हृदयाय नमः । वातिक शिरसश्नदा । चित्रशिखायै 
वषट् । चित्रः कवचायटहभ । चि्नतरः नेत्रवेयाय वौपट् । चित्र 
तमः अख्ाय फट्। सनन्दन ऋषिः प्रतिच्छन्दः सरखती 
देवता । पएेष्टींस। रि नमः॥ 

ऋषभामिनयः 
हेसास्याभिधदस्तेन दक्षिणन करेण तु । 
करिस्येनाधचन्द्रेण समन रिरसा तथा| 

त्राह्माख्यस्यानकेनापि धीमान ऋषपभमादिरोत। 

क्रपिका-- म्ना 
सुभद्राम पश्चमी मृरेना॥ 
क्रपिका नाम विक्नेवा मू्धैना नृप्रवरहभा। 
मूकखात्पन्वमस्येव सुभद्राघ्य तु सा भवेत् ॥ 

डय हृप्यक्र॑ति पड्मयतं नार्व दिश्षःयाप् | 

एकजानुनतम्- देरीखानम् 
पदमेकं स्वभावसमपरं चरणं पुनः। 
चतुरङ्गखमान चेक्किञ्िदश्चितजानु् । 
तिष्ठततरस्यानकं गोक्तमेकजानुनताभिधम् ॥ 

एकैजानुष्टुत्--- नृ त्तकरणम् 
एकजान्ववधूत कं रष्टिरु्टोकिता यदा । 
युक्तुण्डाराखहस्तौ तथा चार्ध्वजानुका । 
गकजानुप्टुताल्यं तदेवमद्गान्तरे यद् ॥ 

अत्र एकजःनु, स्थानके. कं रिरः. उध्वजानु, चारी. 

एकतन्ती---वीणा 
इय नदावीणेयपि कथ्यते । 

` श्रुतयोऽथ स्वरा मू्ौस्ताना नानाविधास्तथा । 
एकतन्त्रीक्वीणायां सर्वमेतत्प्रतिष्ठितः् ॥ 

(म्बराः, श्रुतयः, मृङ्ैनाः, तानाश्च नैकत्रान्यवीणासु विभाव्यन्ते 
(1 4.प तोकम्) 

जगदटैकः 

दामोदरः 

कदिमत्तः 

वेमः 

नन्दी 

एकतन्ली 

समुदायोऽस्ि नान्यत्र मतद्धोऽप्याहं तव्यथा | 

एकतन्ब्यां स्वयमेवास्ि सरस्वतीति ॥ 
नान्यः 

ठश््यत स्वरवीणाथ तरस्वरूपपुरःसरा । 
अद््ठपर्व देध्य स्यादङ्क कस्यचिन्मते ॥ 

मध्यमाङ्गलिमध्यस्य मितं मानेन वा भवेत् । 

षद्धभिस्तु निस्तुपेस्तुस्येः सार्धैस्तियग्यवोदैरः ॥ 
मितमव्राङ्क > यद्रा बाद्यभाण्डमितो भवेत्। 
वितस्तिस्नद्राद्यभिद्र वितस्ती करो भवेत् ॥ 
मानेनानन निमीणमवर सर्वत कत्पयेत्। 
खादिरस्सरटो वृतो ग्ररिधत्रणमिदोखञ्ितः ॥ 

तथैव कांस्यजो वापि रक्तचन्दनजोऽथवा । 
वितस्तिपरि धिः शछक्ष्णः पदडूवितस्तिमिता यतिः ॥ 
खल्यदेध्यैस्य मानेन सुपिरं दधदन्तरा। 
साधाङ्गव्यपरणाहमृधोऽधो दधते तथा ॥ 

इस्स्यादम्य पिण्डस्तु सपादाङ्गटसम्मितः। 

उत्मेधेन उयङ्गरेन प्रसथाकारेण भाता ॥ 

परिधौ दण्डतुल्येन निभि खेताम्िवस्तैः। 
कनिष्ठा्गल्यममिपेः सुषिरेस्तदूदयेन वा ॥ 

तजन्यङ्गुचिमानेन मध्यदेरेन भास्वता । 
र्गोदिपरिषटतेन विदध्यादुर््वमाननम् ॥ 

खादिरं शाकं वान्यदधान ककुभं वरम् । 
अष्टाङ्ुखायते तदद्धिसतारे यङ्क शु तम् ॥ 
अङ्कल्याधिकपाश्च च मथ्ये कुर्मवदुन्नते । 
स्थितेन पत्रिकाधारगर्तेन च समन्वितम् ॥ 

गर्तमध्यस्थरन्प्रेण लिकोणेन समन्वितम्। 
स्ल्यात् रन्धभ्रमणिन धातुभी गरचितेन च ॥ 
गर्तरन्ध्रनिविष्ठेन शङ्कुना कीलित टढम्। 
दधाने पत्रिकां श्छक््णां मिश्रटोहमयीं समाम् ॥ 

अङ्कलद्वय विस्तीणामायतौ चतुरङ्गा । 

अधस्तारण्डयुगरं दधान बठरं समम् ॥ 
दण्डरन्धमितः स्थी्ये दर्ये चाष्टाङ्गं तथो । 
अस्याधरस्थितं शृं दण्डवक्ते निवेशयेत् ॥ 
यथाश्िष्यति वीभ्ाया दण्डेन ककुभो दृढम् । 
एवे विधम्य दण्डरयो्वादिदोत्तधस्तने (१) ॥ 



यकतन्ती 

अज्गटरसप्तदशमिः कुर्याद्रन्ध्रदरय समप । 
तद्वस ततफस्गन््रिगुणितामृजुम् ॥ 

तन्द्रीं प्रक्षिप्य यनेन तन्वरीभरान्तान्तरं पुनः 
क्षिप्त्वा रन्प्रेऽन्यन च तामाकर्द् द्विगुणां ढम् ॥ 
पुनरिव्थ प्रकुवीत यावत्तन्त्री टृढा भवेत् । 
षष्टयङ्गटपयोणाद वतु च पचेठिमम ॥ 

छेदने वन््देरोन ाद्गाङ्गरूविस्ततम् ! 
पिण्डितोऽङ्गटमानेन सुदं सिनग्धमूर्विमत्। 

वृत्तिस्थानगता तस्य नाभिषिद्रसमन्विता । 
धङ्खन्सत्रेतयायामाधोमुखस्थितया तथा ॥ 

रन्धवरण्डयष्टस्थपुषटया मध्यररध्रया । 
युक्तं नाभ्याद् धच्छान्तनाकिकेरजकषैरम् ॥ 
मध्यरन्धयुते नामिरन्धसंलमरपृष्टकम् । 
तुम्ब स्यादस्य रन्धरतु तन्तरीप्रान्तो निवेदयते ॥ 
कपेरस्थितरन्ध्रेण तन्त्रीभिः काय यन्नतः। 
बष्टयेत्कीखक तस्मिन् तरकर ्रामयेन्सुहुः ॥ 
तावदयावहढो यधस्तुम्बस्येषः प्रजायते) 
घीरस्तुम्बुकमुत्तानमित्थ तत्र निवध्यते॥ 
दण्डे तुम्बोध्वंदे शे च दोरकं श्ष्णसत्रजम् | 
अन्वितं नागपारोन द्विगुणेन नवं ट्टम् । 
श्सषणां स्नायुमर्यीं तन्त्री बद्धपरान्तां दरदा घनाम् । 
अवेषटय नागपपशोऽस्मिन्नाकवत्पिकोपरि ॥ 
तामावेषव ततः शद्ध क्से पत्रिका दृढम् । 
 निबध्धीयात्ततो जीवां समां वेणुमयीं मृदुम् ॥ 
तन्त्रीपल्िकयोरन्तरङ्कलं द्ितयायताम् । 
यतसंमितचिस्तारां नादजी वनहेतवे ॥ 

संदिग्धन्छेपतो नादकलनाट्रा कटां सिदुः । 
सुवरत्तासे गुणा ऋ्ष्णा दोरिका प्रक्चवेणुजा ॥ 
द्रादराद्ाकदीघां च कनिषएनघ्विस्तरा । 
मन्द्रप्धानश्वरज्ञानकारणं सुचरामु ॥ 
दण्डे तत्र निवध्रीयानुम्बकादशुटतये । 
एव टश्चणरृष्टय वीणा खाद् वतमित्रिका ॥ 

कुम्भः 

संकटे निष्कठ चेति द्विविध वाद्यमीरितम्। 
एकनतत्त्याः स्य सेदः कथितः उं मुना पुरा ॥ 
जीवा खम्रा प्रकर्तव्या यथा नादोऽमिजायते । 
स्थुल ध्यनिभवेद्यत्रं वाश तरसकठं भवेत् ॥ 

९. एकतन्त्री 

कलातीना प्रकर्मल्या विन्दोपानदतपर । 
लजतीमूटरंटद्ना नन्यी प्रं निष्कं भतेत् ॥ 

मामवर्ः 

(अङ्गछपर्वमाव यत्तद्बाङ्गन्टमीरि तम । 
वितस्तिदधीदरैनानि तद् थं हस्त उच्यते ॥ ) 

सुत्त: खादिरो दण्डो द्वादशाङ्गलवेष्टनः। 
रन्ध्रतयसमागुक्तः ग्ण टृष्टिमनोहरः ॥ 

` षड्ितस्तिसमायामो गर्भ रन्ध्रसमन्वितः। 
साधाङ्गखं तु तद्रनध्र सुव्रत द्विमुखं मवेत् ॥ 
वरदारुसमुद् भूतः कायस्च्यद्खव्रिस्तरः । 
अष्टङ्टायतो रम्यः पाश्च तु चतुरङ्गुलः ॥ 
कूर्मप्षोत्नतो मध्ये पलिकाधारगर्तक्रः । 
तन्मध्ये योनिवद्रन्धमधो मानो द्विदण्डकः ॥ 
किश्ित्समुन्नतो मध्ये निञ्नस्तत्पाश्रयोरपि । 
द्ण्डा्थाधारसंयुक्तः सुतर तश्चतुरङ्छः ॥ 
रन्धप्रमाणस्यील्यन शाडना च समन्वितः । 
एवं विधः म्ात्ककुभः खादियोऽे मनोहरः ॥ 
सुप च सुत्त च नानाश्च नामसयतम्। 
वृत्तस्थान तु नामिः स्वाच्यङ्गला सा मवेद्रगा॥ 
परिणादो भवेत्तष्य द्विगुणलिसरद ङ्ग 
छेदयित्वा मुखे छाय द्व दरा यिग्दृतम ॥ 

वीणादण्डाग्रभाग स्याद् धस्सप्रदृश्चाह्नल । 
तुम्बक्रस्य च वन्धा्रमश्चिचस्मुपिरटरयम् ॥ 
अधोभागे तु दण्डस्य ककुभं चिनिवेरयेत् । 
ककुभ पत्रिकाः स्थाप्य एमेन्रखोटमयी जुभा ॥ 
विस्तारे द्वथङ्गुटा सा स्यद्र््य च चतुरद्खा 
कूमंग्र्टसमाकारा मध्ये निम्ना च क्रचन ॥ 
रन्धटयम्यान्यतम् तन्वरीद्िगुणितां न्यसेत्) 
न्यसदृकरणां तद्वदन्यरन्ध्रे विचक्षणः॥ 
आछ्रप्य द्रगुणा तरन्ता प्रीता नष्कासयेत्ततः। 
तां च दिगुणमावस्परे तुम्बनाभी नितरेरयेत् ॥ 
करं नारिकटन्य सुमुख प्ठरन्धकम् । 
विन्यस्य तन्त्रीं तद्रन्ध्रे कटके परिवेष्टयेत् ॥। 
कोटक ्रामयेतावतत् यावज सुदृदं भवेत् । 
एवै तुम्वकवन्धोऽयमाख्यातस्सोमभू भुजा ॥ 
तुम्बकम्यर तथा चोध्य साधुसुत्रचिनिमितम्। 
बन्धन वेष्टयेदृण्ड नागपादेन भूपितम् ॥! 



कतन्त्री ९१ 

तस्मिन हिगणिते पायो त्र तरनी निवेशयेत् । 
समां स्नाय॒मयीं क्ष्णं सुद्रीव। सुट्टां घनाम् ॥ 
तया सम्पीड्य पत्रश्च कुम परिवेष्येत्। 
तन्त्रीपर्रिकयोमध्व जीवां तन्वीं विनििपेत ॥ 

तन्वी स्यादृद्रवद्वटा देर्ध्यं यवमोवुमविस्तृता । 

नया सम्पद्राते नादः तन जीवति सा स्मरता ॥ 

करिञिह्टगति नो वेति पलिकं तत्र तन्तरिकाम्। 
दस्रा सेव कटा ज्ञेया वीणावादनवेदिमिः॥ 

पक्रवरासगुद भूता दादराङलमाय्रता । 

कनिष्ठा नम्वविम्नारा शआ्णा व्रत्ता मनोदहसया ॥ 

तुम्बकाच् तथाधन्तादडट्रयमानतः। 

वे्येदोरिकां सुक््मां त्रिगुणां मन्द्रसचिक्रात् ॥ 
ग्रधानरन्तरे निधिप्य बाया यन्न वेणिकंः। 
व्रीणामधोमस्तीं चला न्या वाद्रनहनते ॥ 

पतन्श्मणयुक्तेयमेकलर्न् वरा वुभा। 
ददानाद्सपञनाद्रापि त्रहमहन्यां व्यपोहति ॥ 

सोमेश्वरः 

छश््णः सुवृनस्ग्टो च्रनिथिक्रणनिदरोभ््रितः । 
स्याद्वितस्तिपरीणादो दण्डः छदिरदासजः।॥ 

त्रिहस्तायामवांस्तावदध्ये धाक सम्मितः | 

अन्तस्पुपिग्मध्वाधः पवने च दृधत्तथा ॥ 
कनिष्ठा कि विस्तारे गभगश्न्धे हयोऽश्रवा । 

यद्वा व्रतािसंग्धानरन्प्र त्रितयसंयुतप् ॥ 

तजनीपरिमाण स्यात्तत्र रन्ध्र ततः। 
एकरन्ध्रमधः. ... .. . छरनय् । 
कर्तठग्रस्तत्र ककुभः ग्वदियो वाद्यदास्जः। 
ति्यगष्टाइटायामात्तथा च्यङ्कटदेध्यवान् ॥ 

कमरोत्तमध्य 1 

गत॑मध्ये योनिरूपर्श्रेण च समन्वितः ॥ 

अवस्थितेनात्र रन्ध रन्ध्रस्थौस्येन टाटना। 

पविकामङ्गटायामाम्मिश्ररोहमर्या नयम् ॥ 

चतुरङ्गखदध्यां च व | 

ऋछद््णन च्यः रैत्मोतगापन च दछहना। 

उत्तगाधश्च मध्यश्च दध्ना कगटोगतः॥ 

दुण्डानन सप्रवेष्टाध्रो भागेन चाभिितः। 

द्विदण्ड्किद्य वुमः उण पव [मो भवेत ॥ 

एकतन्तीवादर्नश्मः 

अथ दण्डस्य चोध्वाग्राद धस्सप्रदञञाङ्गखात् । 

भागे तुम्वद्रय॑ धार्यं तच न्प ततः ॥ 
विधाय रन्ध्रयुगट तयोरेकत्र निक्षिपेत् । 
तन्दीं द्विगुणितामन्य्ैकमेव निवेशयेत् ॥ 

ततश्च दिगुणां स्रीं कृषा निस्सारयेद् द्रप । 
एवे तां त्रिगुणां तन्त्री नाभो तुम्बस्य निक्षिपेत्। 
अषटाङ्कटपीणाहं स्निग्धे पक्तं च वतुटम् ॥ 

द्वादशाङ्गखविस्तारं वदन तुम्बमिष्यते । 

तस्य नाभिमवेटवृत्तसंस्थानाधोमुखी तथा ॥ 

दन्तसंश्िषटपरष्ठा च सरन्धा उयङ्कटायता । 

दण्ट तुम्बकयोर्मध्ये कपर नारिषटेकजम ॥ 
+... . मध्ये रन्ध्रेण चान्वितम। 
करता तदुद्र्रमध्येऽश्र तन्त्री प्रान्त निवेशयेत् ॥ 
दृण्डान्तस्थे कीटक तो संवेष्य. ...... 
एवे निबध्यते तुम्बमुत्थाभीकृलय बोधिदेः ॥ 
दण्डेऽथ तम्बकादृध्यं बरवस्सूत्रनिर्भितः । 
दोरकं नागपादेन द्विगुणेन समन्वितम ॥। 
वेष्टयित्वा ततम्तस्मिन नागपरारो यु णोभने । 
गण्डप्रान्तं घनां तर्न्त्री पट्रसद्रमयीं दात् ॥ 

कषा ततः पत्रिकां च निपी ङ्य ककुभ तया । 
तन्त्या संवरे सुट निवध्नीयाद्िचश्रणः ॥ 

ततस्तनुतरां वेण्डमर्ीं च यव चिस्तरा् । 
तन्तरीपलकयोर्मध्ये जीवां तु द्वथङ्गटायताम्॥ 

नादन्य सिद्धये कु्या्तो नादस्तु जायते । 
जीवेति सा निगदिता नाद जीवयतीति सा॥ 

तन्त्रिका पचिकायां तु किञ्ित्सपूटाति वा नबा । 

इति या क्षिप्यते तत्र सा कलेति प्रकीर्तिता ॥ 

दृष्टा खषा च तीणेयै भवेर तगापवमैदा | 
एक तन्त्री पुनात्येषा महापातकिनोऽपि च ॥ 

सर्वदेवमयी सर्वसौ भाग्यफटदायीनी । 
नेपः 

एकतन्वीवादनक्रमः 
वादूनस्यं प्रकारोऽम्याः साम्प्रतं गद्यते मया। 
एतस्या दोरिकादेरसधस्तुम्बमधोप्ु वम् ॥ 

उर््वतःत्री यथा तद्रद्रामे स्कन्पे निधाय च। 
पाप्ण्या दुक्षिणपादरस्य कफम धारयेदृटदम् ॥ 



एकतन्त्या अङ्गदेवताः 

वामहस्तकनिष्टायामथ चिन्यस्य तन्तिकाम् । 
आवेष्टितानामिकां च काच्ित्छुश्ितमध्यमाम् ॥ 
अङ्कलीपाश्रेसंलग्नां तर्जन्यग्रनिपी डतम् । 
उरःस्थलासन्नतन्तरीं मध्यदे हो निवेशयेत् ।. 
एव वाममधश्चोध्व सारयेन्नादसिद्धये ॥ 
हस्तं तु दक्षिण जीवाप्रवेशाद्द्ादराङ्गलम् | 
सन्दञ्य तन्त्र्यां विन्यस्य चोध्वाधस्सारयेच्मात् ॥ 
उर्व वक्षस्तखादेनां न नयेदक्िण करम् | 
अन्यस्योपरि वायतत स्यादय सारणाविधिः | 

दोरिकायास्तखोदद वामस्कन्धे विधाय च । 
पाष्णिना दक्षिणेनाथ ककुभ धारयेदुट्रदम् ॥ 
वामहस्तकनिषछठायास्तुम्बस्योपरि सारणम् । 
वे्टयित्वानामिकया समाकुञ्च्य च मध्यमाम् | 
तत्पाश्रभम्रसंरग्नां तजन्यग्रेण सारयेत्। 
इति वामकरन्यासः सारणाधारणे स्मरतः ॥ 
वक्षःस्लसमुदेरो सारणास्थापने भवेत् । 
अत उध्वै"ततो गच्छेत्कियामेदमवाप्य सः ॥ 
वामदस्तादधः कार्या नितरां दक्षिणः करः | 
यक्ता वितस्ति जीवायाः स्थाने तस्य विनिर्दिरेत्॥ 
क्रियाभेदमपेक्नासावधश्चोध्य च गच्छति । 
विदहायोपरि वाद्य तु वामादृध्यं न गच्छति ॥ 
वाम्रहस्तक्रियासेदः सारणेति निगन्यते | 

सोमेश्वरः 

एकतनत्रया अङ्धदेवताः 
दण्डदाम्भुरुमा तन्त्री कटुभश्च जनार्दनः । 
पिका कमला तुम्ब ब्रह्मा नाभिस्सरश्वती ॥ 
दोरको वासुकिः प्रोक्तो जीवाय तु सुधाकरः । 
दोरिकायां श्थितस्तूयस्तस्मादेष। हि पाननी ॥ 

सोमेश्वरः 

एक्रतादः- धुवारङ्कर्ः 

एकताठेन युक्ततवादेकतालः प्रकीर्वितः। 
एकद्रतेनेकतार एकतालस्य लक्षणम् ॥ 

टश््ये चिदानीमेतादगेकताखौ न रक्तिद्ः। 
इत्येकतारस्थानेऽस्मिन्नादिताखो निवेशितः ॥ 
आदिते स्वेकटघुः चतुरक्चरसभ्मितः। 

वेकरमखी 

५१५१८ 

एकताटली- गीतालङ्कारः 

एकताली विधा प्रोक्ता गीनवाय विशारदैः | 
रामा च चन्द्रिका नहद्विपुलेयथ लक्रणम् ॥ 

संगीतसारः 

एकताली--भङ्गताटः । 
रतेन छुना वापि गुरणेकेन वा मवेत् । 
एकक॑रेव पतनैरेकताकी विधा भवेत ॥ 

नान्यः 

एकताटी-- देसीतालः 
एकेनैव द्रतेनस्यादकताकीति म॑न्य । 

सरिगमप्रधनि 

अजमल्राचः 

एकताली--प्रजन्धः 
वारद्वितयमावत्य गेयावृद्राहक ध्रुवौ । 
आभोग च सकृत्कृत्वा श्रुवे न्यासो विधीयते ॥ 
प्रासप्राया यतिम्राया ्वप्राया गतिरभैत्रेत् 
्कताटेन रयास्चादकताटीति कीर्तिता ॥ 

ट्रिपाश्टः 

लश्नण स्भक्थव किं तु तालो दरूतो भवेत् । 
णकताीति नाम्नेपा कथिता सोमभूभुजा ॥ 
आलापनिर्भितेः कैचिदस्या उद्राह् उच्यते । ॥ 

जग दकमद्टः 

एक्पदकुट्टिता---मुडइपचारी 
पार कृदिति पू स्थापितोऽङ्गुलि्रषठतः । 
कु्रितश्च पुनस्स्थान तदेकपदङ्रुष्िता ॥ 

एकपाल्यम् 
पल्यमेक तु विज्ञेयं संस्कतं प्राकृत यथा| 
कमलामलरेणुनरद्वटोटसखि्ादिवाक्यसंपननम् । 
पराकृतवन्धेपं संस्कृतमपि योगमुपयाति ॥ 

| भरतः 

एकपादम्--देशीस्थानम् 
एकस्लाभाविकोऽडद्धिस्स्यादपरश्ररणः पुनः| 
तदूमवाह्यपा्रशेत्राहप्रेण समाश्रतिः ॥ 
एकपाद्ामिध्रै खन कथिते नृनकोविपरैः | 

610 = 



सपाद; 

परक्रपादः-- - नारदीयतानः 

निरिगमपयध (अथवा) 
निरिगमपधनि 

ध्यमग्रामे प्रथमानः । 
मान्यः 

ण करपाद्श्रमरी 
श्रामयदकमकन् प्र प्रादन सत्वरम् । 
सा त्वेकपाद् भ्रमरी मवेदिति चिनिश्िता।। 

नाध्यद्ैणे 

एकपादाश्चितम् उच्प्टरटिकरणम् 

पकपरादस्थितः कुयदरेकएादाञ्चितं तदा | 
ज्यायनचः 

एकपाश्वगतम्-- -दे शीरथानम् 
प्रकरतिम्धम्य पाद्य पुरसिम्तियञ्रदीतदे। 
वाद्यपारश्रन निदितश्चरणोऽन्यो यथा मनाक् ।॥ ` 

तदा स्थाने तदराद्विषटटमेकप।श्रगतं भवेन् | 

एकनागमेटा 
द्वमेटमध्यमेटास्यवीणयोरेकरागमेटेत्यवान्तरभेदः । 

मध्ये तारे तथेकैकरागे स्यासम्वरमेनम् । 
एपेकरागमेच्येक्ता वीणावादनततपरेः ॥ 

श्रीकण्ठः 

अस्यां वीणायां सार्यो रगातरुसारेण तदा तदा निवेरयाः | 
दि रागान्तरं गीयते तदा सायः स्थानान्तरे निवेरयाः। 
जुचरितास्याश्रमरन्भे चशूथिन्यौ नायिकाया विरहावस्थावर्णने 
7पायामिदमुक्तप। हे मुन्द्रि त्वया वीणायां कृतं मेलन 
गस्य । तदुपरि विरहावस्थया स्वया चीणेवोपेक्षिता। सा 
वीणा) तु मेटनछृते रागमेत्र वातादटयारपति । अय तु 
टः देदयाक्षिरागस्यागतः। देयाक््या मेन कुर् इति । अत 
त्येकं एकेकरागस्य मेन भिन्नभिन्नमिति व्यक्तं भवति। तस्या 
णा एकरागमेलेस्युद्यम्। सारीणां श्रुतिम्वरस्थानेपषु निवेदयत्वात्ता 
छचायं इति गम्यते । आधुनिक्वीणायां सायैस्स्थिरा एव । 

0कृरूपः-- वाय्यारद्भारः 

सवातोद्यानि यत्रैकं करणे भावयन्ति तु । 
समव्रत्तपदान्येवमेकरूपर उदातः ॥ 

भरतः; 

एकस्येव प्रयोगस्य निर्वादादेककूपतः । 
सातो: सकशरेवमेकरू्प इनि स्मृतः ॥ 

४ गृन्यः 

१२ एकस्वर्; 

एकस्पा--पुष्करवाय जातिः 

वामोर््वगग्रवृत्ता चोघे भिष्रावकु्टटययुष्ता | 
सा करुणरसप्राया जातिः स्यदेकषूपा तु ।। अमेनवगुपपाठः 

धत्तिदमधिटोहक एमिर्वायाक्षरैस्समायक्ता । 
स्यादेकारत्या जातिः अ्गारे साधमस्रीणाम् ।} नेपालपाटः 
गोयुख्यद्ितारिप्ता चितस्तावाश्रिता यदा । 
यत्र वात तदै कके एकलूपाहि सा यथा ॥ प्राचीनपीठः 

वरतः 

एकवाद्यम् . 
एकया क्रियया स्ववस्तूनामर्थनिश्चयः। 
कवाक्यमिति ज्ञेय भिन्नवाक्यमनोऽन्यथा ॥ 

सङ्गीतस्चवम् 

शकवाद्या---अवनद्धे जातिः 
धरो धरो प्रे प्रे घो धमेमिधात्वभ्ररेश्च संयुक्ता । 
सा द्येकवाद्यजातिर्यत्तगतो विधानतः कार्या | 

भरतः 

यथाक्षरसमं युक्तामेकमेव भवेत्पुनः । 

अन्येनान्येन संयुक्ता द्येकवाद्या च सा भवेत्।। 
एकाक्षरस्य वैचित््यवादनातोदयोगतः। 
एकवाय्येति वां देवः श्रीमान्नान्योऽनुमन्यते ॥ 

गौन्यः 

एकवीरः 
अद्धटः स्याद् दादरामियैवद्रितयसंयुतैः । 

्कवीरे दण्डमानं मुखताराख्यरन्धयोः 1 
अन्तरं चापि विक्ञेयं एकाङ्गलकसम्मितम् | 
रक्ष्मोमापतिवैटस्य ठक्षणेनोदिते परम् ॥ 
इत्युक्तमेकवीरेण र्म वैेकवीरगम् । 

| युम्भः 

एकशाल्मली - संगीतराङ्गाराङ्गम् 
समारूढप्रोढविख्रभानुरागोदीपनापदेरयमदिम्नीश्च कऋीडाः 

प्रवर्तयेत् । तास्वेकमेव कुडुमनिभेरं शास्मलीवृक्षमाभ्रिय 
सुनिमीकितकारिभिः खलनाऋीडा । 

क 

भाजः 

णद्यरः- वर्णारङ्कारः 
य्रकराघातउचिराः खरास्सर्व क्रमादमी । 
भव्न्ति स यथोटेदमेकष्वर् इहोच्यते ॥ 



णकार 

यथा--सरिगमपधनि। क्मेणारोदणादारोहौ एकस्चरः । 
व्युकमेणाचसोहेऽयमेवावते्ी एकष्वरश्च भवति । एकधात- 
रुचिरा इ्यादिताटस्यैकलघुत्वाभिग्रायेण । अस्यादिताखनुगत- 
त्वेनानुपूर्वपिरिष्टत्वादर्ङ्कारत्वम् ॥ 

संगीतप्तरणिः 

एकाक्षरा--श्रतिः | 
ऋषभस्य तृतीया श्रतिः । मण्डलीमते तारषभस्येव । 
तारपच्चमस्य प्रथमा श्रुतिः ॥ 

पाश्च: 

ऋषभे तृतीया श्रतिः । 
पत्कुरिकि सोमः 

एकाक्षरी--मेखरागः (मायामाखगौरमेरजन्यः) 
(आ) सरिगमपधनिस. 

(अव) सनिपमरिगमरिस. 
मचः: 

एकाप्रणीः--मेटरागः. (हरिकम्भोजीमेरुनन्यः) 
(भा) सरिमपधनिस. 
(अव) सनिधनिपमगरिस. 

मन्न: 

एकाटप्रिरोह डी -- रध्प्छतिकरणम् 
एकपाद धितस्साने खोहईडीं कुरूते यदा । 
एकाङ्परिलोदडदी सा तु तदा चृत्तविदां मता ॥ 

वर्मः 

एकान्दोली--मेररागः (षदिधमार्गिणीमेरजन्यः) 
(आ) सरिमपनिस. 
(अव) सनिवपमगमरिस. 

मज्ञः 

एकाथम्--कान्यदोषः 
अविरोपाभिधान यत्तदेकार्थमिति स्म्रतम् | 

भरतः 

एका्थौमावः-- मक्तिः 
ततश्चेकत्वसपत्तिमेकार्थभावन विदुः | 

त्वेति । व्यपेक्षावतां समथानां अन्वितानां पदानामियर्थः। 
द्रिमागस्तु- 

नीरक्षीरादिवत्कापि कचिरपां सुदकादिवत्। 

विरतेडुटवत्कापि बहुधा रर्तेऽन्वयः ॥ 
तद्रथाक्रम परदवाक्यविषयमेतत्।। 

सद्दियमरीमांसय 

९४ 

(~ 

परकीकीटिता 

एकावद्राना- चतुप्पदामीतम् 

वणन भवेश्यस्मामेकपादे समापन । 
एकावसाना सा ज्ञेया गीतन्ञेसतु चतुष्पदा ॥ 

एकाश्रपा- क्ट 

एकं धृत्वा धरण्यां चरणमथ परेणादूत्रिणोरूद् धृतेन 
प्रायो हस्तेन चेकंन खलु विततुते चण्डचक्रभ्र्भिं च । 
पातर कस्यस्थनिम्न दिरसि च दधती साम्बु यवान्यदस्ता 
क्षिप्त्वा गृह्वाति गोान धिपति दिवि पुनः पाणिनेका- 

[श्रयेति ॥ 
नागमद्रः 

एको .--स्छन्धौ 
एकोज्रयोः प्रयोगस्प्यान्मुष्ङ्न्तम्रदारयोः । 

विप्रदासः 

मुष्प्रहारे कुन्तहुड्कावादन तथा । 
सोमेश्वरः 

सोमेश्रः- एवान्त इयाद् ॥ 

एडक प्राद्भृप्रणम् 

द्यूपसमायुक्ता नानास्लेर्भिनिर्मिताः । 
ध्वतिहीनास्पुद्योभाद्या एडकाः परिकीर्तिताः ॥ 

घामेश्वरः 

एरकराकरीडितम्रू- मण्डलम् 
सची विद्धाध्ितेः पदेः धरणीतटसंयुतैः । 
एटकाक्रोडिताभिख चातभिस्तदनन्तरम् ॥ 

पृणाभिभेमरीभिश्च सूचीविद्धादपरिभिस्तथा । 
ततन्चाक्षिप्रच८भिः क्रमादाद्राचतुष्ये ॥ 
मण्डटश्रमणिन स्वादे टकाक्रीडिताहययम् ॥ 

वेमः 

एलकाक्रीडितम्---करणम् 
एककाक्रीडिता चारी तदा गात्रे च सन्नतप्र् । 
वकित च करस्स्वेको डोलोऽन्यः खट कामुकः ॥ 

एरका डितं तस्स्याद् धमस्योपसपेणे । 
वेमः 

एटरकात्रेगडिता-- चारी 
यत्र किञ्िःसमुखय चरणो तरसश्चगौ । 
पयांया्पततस्तेसमे टकी डिता भवेत् ॥ वि 

‡ 



लाः -- प्रबन्धः 
प्छानां वक्ष्यमाणानां सवासां प्रकरतिर्यधा । 
उद्राहे पादनियमः प्रयोगः पटवामिधः॥ 
पद् च ध्रुवमामोगो नतुगोतुश्च नामतः। 
तन्तर्ानप्नुध्रास इति मामान्यदक्षणम् ॥ 

सलगन्नराथमट्धः 

नादनन्दा तता हैमी भद्रा चिीपचिच्रका। 
कमन्य टछिता रीटा ज्योत्स्ना रम्भा तथापरा ॥। 

मागवती च मुग्धा च विद्युन्माटा तयेव च । 
कुन्दरप्रभा गारोरख्खा चतमच्नरिकापि च|॥ 

नकर नति ज्ञेया एटा अष्राद्रोवतु। 
नान्यः 

त्वः चतुर्विधा, नादावती. दैमावरती, नन्दरावती, भद्रावतीति 
[ जातयः । | 

आर््राल्लि्म्तु प्रोक्ता गण विकारतः । 
वासवी सद्धता चरता चतुरा वाणमंज्ञका ॥ 
एकटिचिचनुःप श्रगणानां विकृती कऋमान्। 

बरासवी तु गमा. मनोरमा, उन्नता, यन्तिः नागरा, इति 
पादिगणविक्रनरन्तरभदाः | तथव सङ्गताया रमणीया, 
मा, समा, ल्मी, ऋसी. मदनोतमवा, नन्दिनी, मौरी 
या, रतिदेदा, इति दृद जदाः ।! चैतव्राश्च कोमटा, विजया, 
7, जयमङ्गला, उक्रिका, वीरश्रीः रत्नमाला, रतिमङ्गलखा, 
पथ्या; रतित्रमा, इति दर मदाः ॥ चतुरायास्तु, उत्सव- 
7, मदानन्दा, टह, जया, करमावतीति पन्चनदाः॥ 
या; एक ण्व भद्; । एवमाद्यं ण्कर्विशरदेलामेदाःस्युः॥ 
वती, द॑सावती, नन्दावती, णनां प्रस्य एकर्चिद्यद्रदै 
त्य व्रिणदतिभदासयः। ण्टटास्तु पनः गणेटा, (तिगवति- 
भिन्ना) माच्रन्या चतुर्भद्। वणन्ा द्रादर्रभेदा, दे्ैटा 
भद्रा, इति । माव्रटायाः रतिदश्वा, कामला, बाणलेखा 
[लेल्ति तत्तन्मात्रागणमेद्ः नदाः स्थः वर्णाय वर्गसंख्या- 
मन यदा: स्युः| यया-मधुकरा, सुभ्बय, करिणी, सुरसा 
ञ्जनी, मद्नव्ती, रादिनी, प्रभावती, मालती, टकिता, 
वती, शुमुमवतीति हाद । देशैखा दैञ्चभदेन ताकमेदेन 
पधानतवा सप्र मर्वन्ति। यथाहु सीक्षदवः- 

कर्णारलारगौडन्ध्रद्राविडानां तु भापया। 
देद्यास्वेखा सुमघ््रादतलनोक्तेन केनचिन् || इति 

परदेवमोक्षदेवयोरेखपिभागः ५ 
कुलरीटबयोविदयादयागरोौधदिमिर्रीणैः। 
वण्यते नायको यत्र तामेटां कवयो विदुः ॥ 
उद्राहस्तथानुमादस्संबोःो ध्रयकं तथा ॥ 
आमौगः पद्पादास्थुरलायाः कदतपौद्रिताः ॥ 

९.५५ परीवत: 

प्रस्ाव उद्रीतं च प्रतीहार उपद्रवः! 
निधने चेति पच्राटुधास्सा तु सगीतके ॥ 
परस्ावरमामगीतेषु एखापुद्राह उच्यते । 
इतराणि यथासंख्यमनुद्राहिषु संख्यया ॥ 
ग्रयोगगमक प्रौढा लङ्गं यस्तु पूरयेत् । 
आभोगः पञ्चमः पादः सवास्वेखासु सर्वदा ॥ 
अन्येष्वपि च गीतेषु स तु न्यूनस्सवर्णकः । 
उद्रादिघुवकीं स्यातां सर्वत्र विनिवर्तन ॥ 
ग्छाकरणमङ्गीपु प्रायो न तथाविधो | 
सा पदद्रथ काय सप्रासं गीतकोयिैः। 
आ पदद्रय यक्ता सवासेखास्ु गीयते ॥ 
उद्वाहः प्रासबहुखः अनुद्राहस्तधव त्त । 
संबोधो निरनुप्रासः संबोधनपदान्वितः ॥ 
ध्रुवस्तु वणनामाङ्कः आभोगाधिक उच्यते ॥ 
आभोगः कविनामाद्धो न्यून आशीः पुरस्सरः । 
ण्ठा तु तरिविधा ग्रोक्ता नादताखकलान्विता ॥ 
नादो माघरुयगमकः प्रढत्रिस्थानशोमितः | 
अद्मरः प्रयुञ्यन्ते प्रतिपाताः पदे पदे ॥ 

श्रतिरोभासमायुक्ता तामेटां कवयो विदुः 
एटा अष्टादरैव तु । 

एटा गणद्येन ह द्िद्धिवरृध्या तथापरा । 
पर्दरावागणे. . .जातिरष्टादी स्मरता ॥ 

नान्यः 

एन्द्रम्--करणम् 
नन्याबतांह्यय स्थान नागबन्धाहयौ करौ । 
रेचिता वा कटीदेशे असकरृत्पातयेत्ततः ॥ 

अङ्गुटीप्रष्सचातित्वन्यः बुटन संयुतः । 
यत्ैतत्सकट रयं कान्तमेन्द्रं तु तद्विदुः ॥ 

हरिपाटः 

एेन्द्रवधनः-मेखरागः (धीरशङ्कराभरणमेरजन्यः) 
(आ) सरिगमपधनिपस. 
(अव) सधमगरिस, 

मः 

पेरावतः-- मेखागः 
कस्याणमेटसभृतो घहीनः पड्सगतः । 
फैरावतो गपूरयोक्त न्यासपद्जविभूषितः ॥ 

द्वितीयप्रहपेत्तरगेयः। 
८ 
1॥ 4११7 



ओषः. ९,६ 

भओवः--करणम् 
यदा विरुम्बितरयं प्रयुडक्त मुख्यधैणिकः । 
तदवातिदरतलयं करचातुर्थयोगतः । 

वैपथ्विकायाः कुयैश्चेदोघमाचश्चते तदा ॥ 

ओषः-- गीतवाद्मेख्नप्रकार 

धैचिच्याद्यस्य वाद्यस्य गीतानुगमन सति । 
भागरास्समुदायादुकारित्वमुपदिरयत । 

निरन्तरं प्राणिघतिः तदोघ इति वण्यते ॥ 
कुम्भः 

आविद्धकरणवहु ह्यपयपरि पाणिर द्रुतख्ये च । 

अनपेध्षितगीताथं बायन्त्वोघे विधावल्यम् ॥ 
भरतः 

ओषः--पएष्कसवाये गतिः 
सर्वभाण्डविधयो द्रतपाणिखयो नश्चोघवदोघः। यथा-- 

ध किटि मस्थकि रिकिटिवे घघ घ ददेण घाण. खोणो खो। 
घु गदु घदु राट पदे रेणिण एते. तथोचे च ॥ 

भरतः 

ओषः- मृदङद्गयाय अक्षरानुसरणं वादनम् 

नैककरणाश्रयगतं ह्यपयुपरिपाणिकं द्रतुरुयं च । 
आविद्धकरणबहुरं योज्य वायं बुषैरोषे ॥ 

भरतः. 

ओघः-- वाद्यम् 

गीतसान्तेऽनुकतोपि भागङ्श्चातुरीवशात् । 
निरन्तरः पाणिघतेस्समुदायानुकारितम् ॥ 

वादको दहयेद्राचे यत्रोध तै प्रचक्भते। 
< ॐ” 

ओघः वीणाकरणम् 

मतकोकिख्दीणायां चिखम्बितटयो यद् । 

वायते कस्चातुया्तदैवातिद्रुतं ख्यम् । 
वादयते चेद्धिपञ्ज्यादाबोधः स्याक्करणं ततः ॥ 

प्रघानवीणायां मत्तकोकिरायां यदा विरम्बितटये काष्यते 
तदुपस्कारभूतेषु विप्वीनकुखादुषु अतिद्रूतलयो गृहीतत्वेदोघ 
इति करण स्यात् । भरतः 

“ आविद्धकरणयोगादुपयपरि पाणिमे-धौघः। " इयाद् ॥। 

ओजकी 

अविद्धकरणलक्नण द्रृतयत्व सूनितम् । उप्रुपरि पाणिदे 

मृदङ्गादिवाेपु दृतरत्या पुरोगमने भरूचितम् ॥ 

ओजः-- फान्यगुणः 
समासवद्धि्हुभिः विचिद्तश्च परदैयुतम् । 
सानुरगिरुद्रिश्च तदोजः परिकीयत ॥ 

| भरतः 

अवगीतोऽपि दहीनोऽपि स्यादुद।त्तात्रभासकः। 
यव दब्दा्थसंपलया तदोजः परिकीर्तितम् ।| = पश्नन्तरम् 

वहुभिरेकसमासकज्ञायुक्तेरथ च विचित्रैय॑मये.; पैयैदुक्तं यो 
बन्धः तदोजः । यथा--सानुरगियैव्र वर्णो बणौन्तरमपेक्षते तत 
सानुरागत्वम् । तदेव गाढत्वमुच्यतं। नि विडावयवतेव समासेन 
संक्षेपेण युक्तानि पदानि यत्राधभूयानीति सक्षेपो नामर्थगुण 
ओजः । ओजक्चौ किमतोऽपि भृयस्माक्षिपति। तथा एकमपि 
वस्तु उद्।रेवंहुभिः पदः उपनिवद्धयत विस्तरारमकत्वमपि । ओजो 
अथगुणः॥ 

भमिनवः 

गाद वन्धत्वमोजः | 
वण्नः 

ओजस्समासमूयरत्वमतद्र्यस्य जीवितम । 
पद्य उष्यदाक्षिणायानां इदमेकं परायणम् । 
अन्येत्वनाक्ुट द्रव इच्छन्योजो गिरां यदा ॥ 

दण्ड 

ओजस्समासवबहुरसन्दभसुमनोहरम । 
म॒वरश्ररेः 

ओजः- सन्ध्यन्तरम् 
ओजस्तु वागुपन्यासो निजराक्तिप्रकाटकः। 

रिग. 

यथा--द्वीचन्द्रगुप्र, स्ह॑ां प्रुवर्प्मलयादि चन्द्रगुप्रवक् 
विदूषक प्रति ण्तदोजसाभिहितम्।॥ ` 

क 

भाजः 

ओजगी-- उपाद्ररागः 
तस्याः लिगेत्रकरते रङ्गमोज्छमन्द्रमध्यमा । 

मट् म्ापव. 

ओजक्री- त्रियङ्गरागः 

सम्रहान्तमन्द्रमध्या कऋपमभण विवर्जिता । 

स्यात्स भावकरतेरङ्कमोजकी कम्प्रपश्चमा ॥ 
कुम्भः 



सजसवी ९७ सीषी 

ओजखी--(भवन्धे)नादः कियहीषं शद्धक्रूटखण्डेः पार्विमिशरितेः। 
# व्यस्तेस्समसे रचितं दोङ्तिमत्पुन # 

। निबिडाक्षरबन्धस्वात्तिषु रधानघु दीयते । ते रचितं ततो दृ्कतिमत्पुनः ॥ 

एवभावस्तदोजः स्यादोजष्यी तद्यतो रवः॥ संङ़ृत्तश्च प्रयोक्तव्यमथ वणंसरात्मकम् । 
कुम्भः दीध खण्डं ततोऽतल्पं च प्राच्यै शुद्धादिनिर्भितम् ॥! 

न ओता सोक्ता छण्डणान्ता केश्चिदेकृतिस॒क्तिका । ओता- भ्रमरी त 
क < ड 

कृतोतप्लुतिवाोमपादतलेन तु मुहूमहुः । एप म र म .॥ 

ताडयन् दक्षिणस्योर यत्र भाम्येसरदक्षिणः। # र ५ 1 7 | 
ओता भ्रमरिका सेयं वृत्तविद्धिरुदाहटता ॥ दीप नृत्ते च 0 

वेमः इमामाहवनीं प्राहुरेेऽन्ये त्वन्यथा जगुः । 
पटे बहुरर्दोकरिस्तारेश्च निखिरैः कृता ॥ 

ओता-- वायप्रबन्धः | 
तैसा विनां पा वहुधा स्थापना यस्यां आहुराहवनीं बुधाः । 

यत्र पादाश्वरेसताले विना पाटे यथाक्षरम् । आदौ होकार्लण्ड धेोकारादिश्तदोच्यति ॥ 
वाद्यते बाद्यचतुरेरोता सा तु निगद्यते ॥ शाः 

सोमराजः देसी 

आदौ यत्रद्राहखण्डं द्विवारं सम्प्रयुज्यते । भा 
1 स नर्तक्या यत्र स्वाद्गलञोभनेगौतिविभ्मैः। ततश्च खण्डमन्यद्िभूरिटेद्धारबन्धुरम् ॥ 

। प्रक्रान्तरेत्तावयवा द्विगुणत्रिगुणाः कमात् ॥ 
वारे हितीये तत्खण्ड मानादधिकमुच्यते । 
ततः खण्ड दृतीयं तु शैः कूटैरिमिशरित; ॥ तायुक्तया प्रयुज्यन्ते स ओयार उदीरितः । 

( ह । यद्वा मूर्रोननतिः किंच्ित्तियगोयथ्यार उच्यते ॥ 
। व्यस्तरपि समस्तश्च पटेस्तु परिकल्पितम् । वेभः 

किश्िरीषे प्रयोक्तव्य ततो टेङ्कारसंयुतम ॥ जरा ॑ 

व श ्ः वतो दीभतरं परम् । चतसृणां पात्रपङ्क्तीनां ऋज्वी गतिः ओरेति कथ्यते । 
प्रयोक्तव्ये प्रयोगज्ञैः खण्ड वर्णसरात्मकम्॥ 
ततः परं शुदधकूटं भिश्रपाट विनिर्मितम् । ओरिका ॥ 
खण्डे पुनश्च क्रियते त्ववसाने च छण्डनम् ॥ स्वरभेदसुचनाय स्थानेऽपि तन्तयपकर्षणम्। अयमपि चमत्कारः । 

एतेषां कथ्यते कैश्चिदेकारान्ता तु सा स्परता । ञओवी -- प्रबन्धः 
चश्वपुटस्त्वेककलः सर्वखण्डयिदेष्यते ॥ सानुप्रासास्रयः खण्डाः देडाभाषाव्रिनिर्भिताः । 
छण्डणे तु विधातन्यस्ताखो निस्सारुसंज्ञितः । आद्या पदावसाना चेद्रीयते येन केनचित् ॥ 

रायो विलम्बितं मानमत्र स्ादुदधतो ध्वनिः । तलिनेष्टन रागेण तदोवीति प्रकीर्तितम् । 
चततमप्युज्लं काथेमियमस्या उदाद्रतिः ॥ ॥ अच त्रयाणां खण्डानामेकाया वृत्तयोगतः । 

| । भवन्ति बहवो भेदादछन्दश्च न नियन्त्रितम् । 
उदाहृतिः रन्नाकरादवगन्तव्या । छन्दसा येन केन स्युरोन्यो जनमनोहराः । 

स्वेच्छाकर्पितदेकारमध्यगव्यापकाक्षरम् । तेन्नकैरेव गातव्या एताः शङ्गारमञ्जुखाः ॥ 
विम्बितलयोपेतं दवि रुद्राहमनोहरम ॥ पण्डितमण्डरी 

देकाराकृतिमुक्ति च प्राहुरोतामिद्दापरे । ओवी -- प्वन्धः 
रुक्षणेनासुना युक्तां कचिदुदवर्णीं विदुः ॥ ॥ पश्चादोवीप्रवन्धोऽथ भवेत्तारो यथेप्सितम् । 

व धूर | | देहीभाषामिरेवाय प्रान्तप्रासा प्रवद्धथते ॥ 
दि रुद्रादस्ततं खण्ड यस्यां द्विभूरिदाकृति । ओवीपदाश्चिता गेया भवेदेवं तु लक्षणैः ॥ 
तक्किञ्िदधिकं वारे दितीयेऽथ वृतीयकम् ॥! हरिपारः 

१ 



शो वरेणकम् 

प्रशान्ताश्च बयः पादाः ताटस्तत्र तृतीयकः । 
ओवीशाद्रेन सा चान्ते कायौ स्यादोविका वुधैः ॥ 
संभोगे विप्रम्भे वा श्रे रचिते: पदैः । 
हृदिस्थ भ्रियमुदिश्य गेया स्यादिह चोविका ॥ 

इष्टतलिन गातव्यं सानुप्रास पदद्वयम् । 
इयमप्योविका प्रोक्ता प्रान्ते ओबीसदंदिति ॥ 

। सामेश्वरः 

ओवेणक्रम्-- सप्तगीतमेदः 
अथ नानापदौ पादौ तुल्यगीदयादिरक्षणो । 
प्रथगोवेणकस्य स्यादपरान्तकवस्तुवत् ॥ 

हिकलो माषघातास्यः पश्पाणिरतः परम् । 
असमानत्वनिलयत्वे तस्य म्राधान्यकारणे ॥ 
द्वितीया चाष्ठमी चेव दवे शम्ये परिकीर्तिते । 
चतुर्थषष्नवमस्ताखाः रोषं यथोदितम् ॥ 
अपरान्तकवच्चाव विष्चेपमुपवर्तनम् । 
वज्र संपिष्टकं वा स्यादुभयलापि वा पुनः ॥ 

उपवर्तनवत्सन्धिस्तरस्थः स्याच्चतुरश्रकः । 
युग्मप्रवत्तवत्काय सन्धिवद्रजरसंन्नितम् ॥ 

` संपिष्टकाख्यमन्ते स्याहेहायसिकसम्मतम् । 
निष्काम एकख्िरस्चम्याखितारोऽन्यद्यथोत्तरम् ॥ 
प्रवेण्यामुपपातश्च द्विकले स्युरिदोत्तरे । 
उपपति द्वितीयस्तु तारः कैशिदुदाहृतः ॥ 
अन्ताहरणमप्यतर भवेदन्तसमन्वितम् । 
एव तु द्वादज्ञाङ्गानि सप्त वास्योपपादयेत् | 
संपिष्टकभ्रवेण्यो च तथा चेबोपवर्तनम् । 
उपपाते च सप्रा्धे न प्रयुञ्जीत गीतवित् ॥ 

भवतत चावगाढं च प्रवेण्योरिदह् तु क्रमात् । 
म्रायः रोषेषु विवध एककं चोपवर्तने ॥ 

। दत्तिखः 

धत्र सपिष्टकादिद्रादश्चाङ्गानि तत्तत्स्थानेषु निरुक्तानि । 

ओड्वम् 
चडवो नक्षत्राणि गन्छान्ति यस्मन्नाकादो तदाकाडमौड्वम् । 

तेन पक्र संख्या रक्ष्यते । पच्चमे हि महाभूतम् । तस्था संख्या 
श्व विदयते । 

ओड्वं ओंडवसिति च रूपे दृश्येते । 

ओडयरागगानषरम् 
व्याधिनारो शलनाशे भयज्ञोकविनाराने । 
ओडवास्तु प्रगातव्या गहशान्यर्थकर्मणि ॥ 

नारायणः 

९८ ओमापतम् 

ओडविता- मूर्ठैना 
मूञेनाभेदे द्रष्टव्यम् । 

ओत्सुक्यम्--चिलामिनयः 
कालाक्षमत्वमौसुक्यममिकाषादिदेतुजम् । 
मुखस्थाने तु मुं पताक दो ह्यधोमुखो ॥ 
चितौ पाश्रभगे तु विसष्टौ तु ततः परम्। 
कर्तरी च पुरोभगे चखावौत्सुक्यदरीने ॥ 

ओत्सुक्यम्- व्यभिचारिभावः 
इश्टजनवियोगानुस्मरणोद्यानदडेनादयो विभावाः । दीधेनि- 

शसिताधोमुखविचिन्तननिद्रातन्दरिश्चयनामिलाषादयोऽनुभावाः । 
भरतः 

काटाक्षमत्वमोत्ुक्य कथ्यते कंवपुङ्कवेः । 
हृदयवस्तुख्द्योगरक्यास्थामिस्समुद्धवः । 
तबलोच्छरासत्वरात्रासहत्तापस्वेदविध्रमाः ॥ 

सर्वैश्वरः 

ओदायम् 
ओदाये नाम तत्युसामलोभितमिति स्मृतम् । 
ओीदाय प्रश्रयः प्रोक्तः सर्वावस्था गतो बुधैः ॥ 
दानमभ्यवपत्तिश्च तथा च भ्रियभषणम्। 

विकस्रसुखत्वं यत्तदोदायेमितीरितम्॥ 
भावविवेकः 

ओदुम्बरी- - वीणा 
वीणागाथिनाविति वेदवाक्ये ओदुम्बरीवीणैव गृहीता इति 

वेदव्यास्यातारः । 

जओपच्छन्दसिकम्- मातावृत्त् 
विषरम--एकष्षण्मात्रागणः, र, य. 
सम-अष्टमात्रागण एकः, र, य. 

विरा `: 

ओपाधिकः- तानः 
मध्यमग्रामे नारदीयतानः । 

मपधनिसरि 
नन्यः 

ओमापतम् 
उमापतिकृते चत्वारिरदध्यायात्मकम् । स्वरमूरेनाजाति- 

तन्मण्डलभ्रवन्धरागवाद्यविषयेष्ववान्तरभेदा बहवोऽस्मिनयुक्ता। 
कस्यापि खक्षषण नोक्तम्। नाग्रवोदिष्टम्। भरतमतङ्गकोदल- 

, प्रस्थानादन्रोक्तं भिन्नमिति स्पष्टम् । 



रिः 

कृसारिः-मेखरागः (हनुमतो) 
(आ) सगरिगमपनिस. 
(अव) सनिधपमगरिस. 

कृकुभः- मेररागः 

पद्चमोद्राहसंपन्ने धटीने ककुभे पुनः। 
तीव्रगान्धारराहियमारोदे चावदन्वुधाः ॥ 

;कारुगेयः। 
भहोबिर 

ककुभः- रागः 
पेवतांरामहो न्यासपदे ह्यन्वितपख्छमः । 
अस्पीकृतनिषादश्च सप्तस्दरविभू षितः ॥ 
पव्छमीधेवतीमध्या जातिद्रयसमृद्धवः। 

करुणे चेव बीभत्से रसे चैव भयानके । 
यमकारमहाकारुदे वताभिरधिष्ठितः ॥ 

धेवतीपद्वमीमध्यासंभूतो येवतांडकः। 
ककुभः पद्नमन्यासः संपूणस्वर इष्यते ॥ 

कङ्यपः 

षडजग्रामससुद् भूतः ककुभः कीत्येतेऽधुना । 
धैवतांरग्रहो न्यासे पद्मः पूरितसष्ठरेः । 
प्रसन्नमध्यारङ्कारः सारोही कुभो भवेत् 

ककुभो धेवतांरास्सयात्पव्चमन्याससंयुतः। 
पद्चमीधेवतीमध्याः तिस्रोऽमूजैनयन्तयमुम् ॥ 

कुभकैशिकः -रागः 

पड्लमिकाधेवयोः कैशिक्याश्चेव धेवतेकाडः। 
न्यासीकृतपद्चमकः कृडातरभूतषभस्वरः ॥। 
भयानके स बीमत्से करुणाश्चतिसंश्रितः । 
भवेत्कारमहाकाठदेवः कुभकेरिकः ॥ 

यैवतांडाः पश्चमी च कैशिकी यैवती तथा । 
कारणं पद्मन्यासः यत्पः ककुभकेशिकः ॥ 

कुभा- मना शकुन्तिमा 
शछुन्ताना रव श्रत्वा यस्माद्रायन्ति किन्नराः । 
ऋषभे ककुभा ? तस्मात्पश्षिराजोऽत्र देवतम् ॥ 

नान्यः 

९९ कट्कालम् 

| ककुभा- मूना 
गान्धारप्रामे सप्तमी । 

(आ) रिगमपधनिस. 
(अव) सनिधपमगरि. 

मान्यः 

कङभा- रागः 

धैवतांशग्रहन्यासा संपूणां ककुभा मता । 
ठतीयमूनोत्पन्ना गङ्गाररसमण्डिता ॥ 

दामोदरः 

ककुभारागध्यानम् 
सुपोषिताङ्गी रसमण्डिताद्गी चितल्लानना चम्पकदामयुक्ता । 
कटाक्षिणी स्यात्परभावचिवा दानेन युक्ता ककुभा मनोक्षा॥ 

दामोदरः 

माख्वकौरहिकभा्यां । 

कक्षमृखटस्तः 

सपसीर्षः कक्वभागे तियेग्बद्धस्तु कक्षकः । 
सपंञीषः कक्षभागे कक्षमूटग्रदेने ॥ 

` कश्षवतना 
पाश्रमण्डलिनोस्स्स्वपश्योभरेमणे यदा । 
युगपत्कमतो वा स्यात्कक्षवर्तनिका तदा ॥ 

कड: तानः 

षड्जग्रामे सपदहीनोड्वः । 

निधमगरि. 

कड्णः --मेररागः 

शङ्कराभरणे मेठे रागः कङ्कणसंञ्चकः । 
` पीनो गादिराख्यातो बहुमध्यमसङ्गतः ॥ 

दितीयप्रहरेत्तरगेयः। 
महोनिखः 

कङ्ालम्- वायम् 
रुरितेमृछनासज्ञः कर्तरीतितयेन च । 
युक्तं करः कमादेमिः ककार कुथितं वुधैः ।। 
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कङ्कालः ४९९ कञ्ञमलिनी 

कङ्ालः-- वीणावादनप्राणः विधाय रन्ध तद्र पिधानं तत्र दापयेत् ! 

कर्तरीत्रयसंयुक्तः स्फुरिते मूरैनायुतम् । तरयोदशाङ्गलिमितो दण्डपुच्छस्तु दीधेतः ॥ 

कङ्काखनामकं बाय प्राहुर्वणिककोविद्ः ॥ ह तत्र सपताक दैभ्यसुननतं च षडङ्गुलम् । 
प $ 

सारीगरहमिति प्राक्तं त्रिश्णीकछितं च तत् ॥ 

तत्पश्वातपुच्छ इत्युक्तः स षडङ्गरुदेभ्येभाक् । 
भतः मत्स्यपुच्छाक्ृतिर्वक्रो नानासुभरणान्वितः ॥ 

मोटिन्यः प्च कतंव्यास्ता्च स्युः सारिकाभिधाः। 
तासां बिखत्रय काय दक्षिणे वामतो हयम् । 
दण्डान्त$&कलिकान्यस्य तन्त्रीणां तत्र संखितिः ॥ 

रिरो गभः पिधातव्या- चर्मणा कोमरेन च । 

कङ्कट तद्ध वेदाय यत्र स्फुरति संभ्रमः । 

मूर्तेः मूरैने भूयः कर्तरीत्निकसयुतम् ॥ 

कथोदातः-- अआमुखाङ्गम् 
सूत्रधारस्य वाक्यं बा यच्च वाक्यार्थमेव वा । 

गृहीत्वा प्रविरोत्पात कथोद्रातः स कीर्तितः ॥ 

॥ पित्तठेनातिङ्ुभ्रेण तस्योपरि निवेरायेत् ॥ 

कच्छोली - रागः भङ्खल्योच्चां मकरिका पच्रेखान्वितां पुनः । 
अत उष्टं तु कच्छोली षड जाशन्यासमध्यमा । द्श्चरन्धेषु पद्चाधः पटृसृज्रविनिर्मिताः ॥ 
कूटतानयुता सेयं दीनगान्धारथैवता । क्षिपेदपरतिदशास्तासु बध्रीयात्तन्त्रिकाङकृतिः । 
उदीयैते बुधररस्या मूटेना शुद्धमध्यमा ॥ छागवारोद्धवां मन्द्रे मध्ये चैवाथ पटृजाम् ॥ 
न्यासम्रहांदयमध्या गधहीना बहुकतारषभा च । तनत्यां समरणं सह् तां तारके न्यसेत्। 

तक्षणनामा पबहुखा छुभ्भिनी मूधो ॥ तारात्परं न्यसेत्तन्त्रं सृक््मां तां मध्यमां विदुः ॥ 

शङ्गाररससबद्वा मकरभ्वजद वता । एता यथाक्रमं स्थाप्या क्रोडान्मकरिकोपरि । 
कच्छोलिका निगदिता विभाषा गीतकोविदेः ॥ ए्वविधायां कच््प्यां विविधाः करसारणाः ॥ 

1 ताः परस्परया ज्ञेयाः तदूज्ञानामुपदेशतः। 
गान्धारथवतोन्मुक्त प्रहाशन्यासमध्यमा । एषा मनोहरा तीणा दार्वस्याः खदिरादिकम् ॥ 
रिमन्द्रतारबहखा कच्छोली परिकीर्तिता | नरियणः 

कच्छोली-- रागः 
कच्छपी-- वीण षडजांशा मध्यमन्यासा कूटतानसमाश्रया । 

अपरा कच्छपी वीणा सेव रूपवती कचित् । गान्धारधे बतत्यक्ता शुद्धमध्या तु मखेन ॥ 
अष्टादशकं देय शिरस्तस्याः भ्रकीतितम् ॥ कच्छोली नाम विस्याता वीरे सा विनियुज्यते । 
चतुदेशाङ्कट साध प्रशास्त च भवेच्छिरः। जगदैकः 
गरे पश्चाङ्गरं प्राहुः प्राशास्त्ये तत्र तदिद: ॥ कृखिनी- श्रतिः 

कच्छपस्येव तत्य क्रमतश्चोनतानतन् । धैवतस्य द्वितीया शतिः । हनुमन्मतेऽष्टादसेव श्रुतयः । अत्रमते 
द्शिका दधङ्ला साधां शिरोमभ्यस्थिता मता ॥ धैवतो द्विश्चतिः। 

किथ्विन्निम्ना सुवणिता पञ्चरन्धरसमन्विता । कठ्चुकमोक्षः- र्गाराज्गम् 
ऋोडमित्तिदिडशयो गभ निर्मितव्याभिनोपमा ॥\ पसकविभूषादिःयागः कल्नृकमोशव | 

गलखान्ते कर्णिका च स्यादञाङ्गखमिता मता । सः 

साधचन्द्राकृतिस्सा तु बछिता पृष्ठदेशतः ॥ कञ्जमालिनी--मेररागः (धरशङ्कराभरणमेकजन्यः) 
(आ) सरिसगमपमघनिस,. 
(भव) सनिधमगरिस. 

दण्डात् षड्ङ्करोशा स्यादण्डोऽङ्गलिदशद्वयः 

एकाङ्कराधिको मूले कमासस्थूलोऽप्रतः कसः ॥। 



कम् १०१ कट 
कटकम्-हस्तः धमकर दक्षिणाज्गं च नामितं रामयेद्यदा । 
अधोविसष्टविन्यससवाङ्गछिमनोहरम् । वामावर्तनतः सा स्यात्करिन्छिन्नश्रमिस्तदा ॥ 

। ४ वेद्ः किच्िदुन्नतमध्यै च कटकं समुदा्रतम् ॥ । ५ 
परतिःमाउ कटिभ्रान्तम्- करणम् 

कटाः विधाय दक्षिण तूची 0 | 

यद्रतागतविश्रान्तिबिचिग्रयेण विवर्तनम् । न पाच िपन्रे पराठत्तेन कर्मणा ॥ 
तारकायाः कठाभिज्ञाः तं कटाक्ष प्रचक्षते ॥ मारचयब्यहा बाह्यतो भ्रमरीं दधन् । 

शोकः | हस्तौ प्रयोगतः छर्यादवथावृत्तपरिवरतितौ ॥ 
कटाक्षः -अन॒मावः यत्रान्ते चतुरस च करि भान्तं पतन्ति तत् । 

परिक्रमगतीनां तत्तारेषु यतिपूरणे ॥ द्टग्विखासः कटाक्षः । ज्यायनः कुम्भः 

कटिः कटिरेचकः 
| सर्वतो भ्रमणात्कस्याः : कटिरेचकः कभ्पितोद्वाहिता छिन्ना चिचरत्ता रेचितापि च । न ५. त 

कटिः पद्वविधा ज्ञेया वीरसिंहसुतोदिता ॥ । 
अशोकः कटीरपरः | 

म ण 7 पयायाः करिच्छिन्ना वाहू शिरसि पट्टवौ । न ध । न | 
पुनः पुनश्च करणं कटिच्छिन्नं तु तद्भवेत् ॥। ~= । +. 

मरतः नन्दी 

परिन भ्रमरीं कत्वा मण्डलस्थानके स्थितः । फटीसमम्--करणम् 
कृत्वा छिन्नां कटीमेकां बाह्वोः शिरसि पलवम् ॥ कृत्वाक्िप्नामतिक्रान्तां चारीं चाथ करावुभौ । 
करमङ्गान्तरेणवं यत्र त्रिचतुराः कृताः । स्वस्तिकीटृय नाभौ तु दक्षिणं खटकामुखम् ॥। 
अव्त्तयः कटीच्छिन्नं तद्धिस्मयनिषशूपणे ॥ घ धेचन्द्रपरं क य(ख्या) छुयांतपार तु सन्नतम् । 

शार्खदेवः एकमुद्धाहितन्त्वन्यदे वमद्धान्तरेरपि ॥ 
पाश्वाभ्यां भ्रमरीं कत्वा मण्डटस्थानकं भजन् । भावृ्तरवेष्णव स्थाने यत्र तत्स्यात्कटीसमम्। 
दधच्छिन्नाकटिं चाध अरूपद्मपताकयोः ॥ सूत्रधारेण तद्योज्यं जभैरस्यामिमन्वणे ॥ 
स्कन्धे च विद धन् हस्त कुयौदङ्गान्तरेण च । मशोक- 
त्रिश्चतुवां छ्िया यत्रेतत्करिच्छिन्नमिष्यते । कटुवा-वायविरोषः 
विस्मयात्मनि वाक्यार्थे विद्धिरेतद्धिधीयते।॥ ` एकर्विंशाङ्गखायामा सप्ाङ्गरुमिता सुखे । 
॥ +. बीजदारुमयी काया समाङ्गी मुखमध्ययोः ॥ 
॥ संहरतःत्यद्गखापीने वरये वद्धिनिर्मिते । 

रक्ष्मणः भ 
नवाङ्कलान्तरे त्ते सप्तरन्धरसमन्विते ॥! एरिच्छिनिभ्रमरी- तिरिपनतताङ्गम् कवटेन पिनद्धस्ये स्थूरतन्त्रीसुयन्तरिते । 

न 1 | ¶ मव्वनाणिप्तकोणाभ्यां कटुवां वादयेत्युधीः ॥ 
डन ` स्थापिताह्ः ' नि 

४ ष क्रङ्कारस्तत्र सुर्य: स्य । 

वामोणनाभिपाश्चस्य रताहस्तकवत्कृतम् । अन्ये पाटा: प्रयोक्तव्याः पटहे ये प्रकीर्तिताः ॥ उत्थाप्य मण्डखस्थाने वाममण्डी तु प्रष्ठतः ॥ | सोमेश्वरः 



कटः १०२ कण्टरेचकः 

कटडः--जातिनृत्तम् मत्स्यकूर्मव राहाञ्च नृसिंहो वामनस्ततः। 
कटृडः, कटूणः, कंटूरः--एते पयायाः । नानाजातीनां वेषभाषा- रमो रामश्च रामञ्च बोद्ध कत्की भवन्त्यमी ॥ 
विशेषेण यन्नृत्तं तत् कटृड इत्युच्यते । शब्दस्तु द्र विडान्ध्रकणोट- दज्ञावतार विज्ञश्च किरिरान्धेः कृतश्रमः । 
केरलादिभाषासु प्रसिद्धः । | नयन्ते सह पेरण्या दृग्भिदा कोविदेधरेवम् ॥ 

कट्डाः- मर्भे | बङ्गाली कटर कामे कटूरं च परस्परी | 
आदौ मुखवरिस्तस्मिन्द्रये धन्नाखकस्तथा । योगिनी मतवाली च कोटकटरमेव च ॥ 
व्ये तु वीरभद्रश्च चत्वारो योगिनी तथा ॥ ` गोपाटहाकमातङ्गो ास्यानि कटराणि च । 
प्म कुरुवञ्जी च षष्ठी स्यात् सिंहघातकः । द्र वेशाकटररं पाराकट्ररं पारसी तदा ॥ 
सप्रमः छुटुवरिश्च वरसरिश्च तथाष्टमः ॥ रबौलखवोर्वीकट्ररे च सुल्तानी रासकटरे । 

लबमे भरते प्रोक्तं दशाम दण्डघट्रनम् । रुसी मोहनमाले च पेरणीकःरं तथा ॥ 
एकादश्चः कोटवानिः संकीणों दादञस्तथा ॥ फिरङ्गोकटूरं पश्चासिघणाख्यं च कटूरम् | 

नवसदशमेकादश्ाः देशभाषया जक्षिणी, कापा, कोटसि मालवी गारुडी युण्डी कटरराणि ततः पनः ॥ 

इत्युच्यन्ते । सब गुज्जरी राधाजम्मीकट्ररमेव च । 
भ चटकीकटटररं भिहीकटररं वीरकट्ररम्॥। 

कडणा- नृत्त वेषधारिणी मोहिनीकट्ररं भस्मासुरन्तनकट्रम् । 

कटरणा देषभाषाभ्यां कृत्वा नयति यज्ञ या । रिरिन्ध्रीकटरं पञ्चाद्रावणस्य च कटरम् ॥ 
कटूणः स च विज्चेयः क्टृप्रगीतोपरोभितः भीमकट्रमेव च पच्छाात्कटराणि वे । 

नन्दी एतन्मध्ये प्रसिद्धानां क्षण व्याहरामहे ॥ 

कडूमितम् त केाविपदे हं दु-सिददरवने हु यत्। | वृ्तरन्नाकरे कटररान्तराणि सूचितानि वर्तन्ते । 

शातते । कटारिसाटुवः-दे्ीतारुः 
त कटठारिसाल्वे चिन्दोर्मध्येऽन्तस्य त्रिदौ प्रतौ । 

०5 ०००इ् ० 
कडुरम्- देशीनत्तम् गोपतिः 

पाटेराखापचारी स्यात्ततट्ररमथोच्यते । करटोरम्- दीनम् 
सप्रखण्डात्मकं सप्ततारेौन्तिख्यान्वितम् । कठोरं स्या्यन् टरढे सबाष्पं चाप्यवाष्पवत् । 
सचश्षारं पिलमूूमानाभ्यां च विराजितम् । 

नेन मभ्य सुशोभितम् ।। कडाडम्--शारीरभेदः 
स त्रिषु स्थनेषु मधुरं कडाट परिकीर्तितप्। 
युत साभोगमन्ते च केषांबिन्मतमीरितम् ॥ पारभदेव 

केदः 
| कणवाहिनी- मेररागः (रलाङ्गीमेरुजन्यः) 
मरकर (आ) सरिगपधनि-स. 

कद्ररद्धला-- (अव) सनिधमग-स. 
षष्टि त्रिरातानीति कटूराणि भवन्ति हि । कण्टरेचकः 

कतिचिद्रूमहे यानि गृयन्ते नटकोविदैः ॥ | ति्ैग्भ्रान्तिरथो यः स्यात्कण्ठस्य विधुतम्रमः। 
दज्ञावतारनास्ना वे कटूराणि भवन्ति हि । स कण्ठरेचकः प्रोक्तः कण्डरेचककोविदेः ॥ 
दशसंख्या; प्रयुक्तानि पुराणविधिना ब्रुवे ॥ मोक: 



शुद्ध योषधानि 

कण्डशुद्यौपधानि 
गेयस्य कण्टसाध्यस्वात्तद्िशुद्धथर्थमोषधम् । 
पच्यते गायक्यै सर्वभूतानुकभ्पिना ॥ 
अपभ्यवजेनादोषा न स्युः प्रायो -नृणां यतः । 
अतस्तदजेने पूर्वमुच्यतेऽन्यत्ततोऽपि च ॥ 
गायनो वजेयेत् क्षारं चान्ने पयुषितं तथा । 
आरनाटं यवान्न च वटुकं चापि यद्धवेत्॥ 

गुरुमायमिहान्यद्यन्माहिषक्षीरमादितः। 
छेष्मकारि च यसप्रायस्तद्इनीयान्न कर्हिचित् ॥ 
भत्यूषे मधुना साकं चुर्णमाहौषध लिहत्। 
रात्रो सर्वणं चापि भक्षयेत् विफलां सुधीः ॥ 
देयकण्ठकरं रात्रो खादिरं चूर्णमीरितम् । 
नागवदीदलेः माकं साकं खादिरफैदटेः ॥ 
म॒स्तापोनगेवेः पत्रैः क्रमुके: भिश्रतीकृता । 
मध्षिता रू कण्ठं किन्नरीगणगर्वंहम ॥ 

तित्तिरासेखसं श्रष्टा भक्षिता गायकं नरम् । 
छुर्वन्यभ्यासतो नून वंडवीणादिवादिनम् ॥ 

क्षीरवरक्षसरी भार्ङ्खी गुडूची बमेरेम्तथा । 
कुराकारीः श्रुतं तोयं कण्ठमाधुयकारणम् ॥ 
अपामागैशिरीषाम्खेतसेर्वि<्वसंयतेः । 
श्रितं पयः प्रकुरुते कण्ठे श्रुतिमनोहरम् ॥ 
वासा बही वचा पथ्यः काथः समघुपिप्पङिः । 
सेवितः पुरुष कयोत्सप्राहान्मञ्जुरुष्वनिम् ॥ 

सर्पिर्मधुकसंसिद्धं प्रयहं यः पिवेन्नरः । 
तस्य कण्ठो भवेन्नूनं किन्नरीगणगर्वनुत् ॥ 

गुड च्यपामगेविडङ्कशङ्खीवचाभयाद्यण्डिशतावरीमिः। 
लीढे धृत गव्यमहो विधत्ते मेधाविनं किन्नरसंनिर्भ च। 

कुम्भः 

कृण्डावली- मेररागः (कान्तामणिमेरुजन्यः) 

(आ) सगरिगमपधनिस, 
(अव) सधपमगरिस. 

ृतरदिण्डः- टेडीनृत्तम् 

सुतै बध्वा वामपादः कुद्टितो भूतले पुनः। 

छृत्वोरुतिं तिथेगूध्व स्तिः पादयोस्ततः । 

तेनैव निपतेद् भूमौ दिण्डः कतरपूर्वकः॥ 

कथोद्धाविः 

कलम्--देशीनृत्तम् (उडपाञ्ग् ) 
कर्तरीशब्द संभवोऽय कल्ाब्द्ः । 

मण्डर प्रथम कृत्वा दक्षपार्शे पताककः | 

शिखरो हदि वामः स्याद्रारुड वामपाश्वकेः ॥ 
प्रसारितपताकोऽग्रे मण्डले पुरतः स्थितः| 
प्रसारितपताकः स्याच्छिखरस्तु हदि स्थितः। 

ृषटेऽङ्गवलने सव्यः प्रसारितपताककः । 
तवापि मण्डर कायं वामे गारुडमाचरेत् ॥ 
हृदये शिखरो दक्षो वामोऽगरे स्यात्पताककः । 
हृदये शिखरदन्दर सम्मुख स्दस्िकर स्थितिः ॥ 

विपयांसात्पुरो हस्तः प्रसारितपताककः। 
स्वस्तिकं वितं यब्र विपयांसेन कर्तरी ॥ 

आदिताटलयेनवं चतुर्दिश्च प्रकल्पयेत्! 
तिरिपश्रमरी चान्ते कर्तयड्पमीरितम् ॥ 

वेदः 

कथा--श्रव्यकान्यम् 
या नियमितगतिभाषा दिव्यादिव्योभयेतिवृत्तवती । 
कादम्बरीव लीटलावतीव वासा कथा कथिता॥ 

मोजः 

लीखावती प्राकृतकाव्यम् । लीटखावतीडालिवाहनयोर्विबष्टोऽब 
वस्तु । 

कथाश्रीराभयः 
कथारारीरसंविधानभदाः पद्व । यथा-(१) इतिहासाश्रयम् , 

(२) कथाश्रयम् , (३) उत्पायेतिवृत्तम् , (४) अनुत्पायेतिबृत्तम् , 
(५) प्रतिसंस्कार्येतिवरत्तम् , इति । 

मोजः 

कथाश्रयम्-- कथादारीरम् 
बरहत्कथादिप्रतिपन्नप्रल्यातोदात्तनायकचरितविषयतामपि महा- 

कान्यादेः प्रबन्धस्याभिधत्ते। यथा-वत्सेश्वरचरितम् उदयनोदयः। 
भोजः 

कथोद्धातः- आमुखाङ्गम् 
सूब्वधारस्य वाक्यं वा यत्र वाक्यार्थमेव वा । 
गृहीत्वा प्रविरोद्वाक्य कथोद्धातस्स कीर्तितः ॥ 

मर्तः 

वाक्यमिति । द्वीपादन्यस्मादियादि (रत्नावली) । वाक्याथ यथा 
-प्रतिमानिरद्धे पीताम्बरगुरुशक्त्येयादि । कवख्मत वीथ्यङ्ग- 
निबद्धम् । कथा-काव्यार्थरूपा । ऊर्ध्वमेव हन्यते गम्यते 
तत्रेति कथोद्धातः 

“31 (3 । 



कदम्बयुद्धम् 

कदम्बयुद्धम्- यृङ्गाराज्ञम् 
वषास कदम्बनीपहरिद्रादिकुसमेः प्हारभूतेः द्विधा बलं 

विभज्य कामिनां क्रीडाः कदम्बयुदधम् | 
भोजः 

फेद्रू-- प्राकृते मातावृत्तम् 
` चतुमौत्निक एकः अथवा पव्माघ्रिकः चतुमौतनिकः पद्चमाधिकः। 

विरहाङ्कः 

केनकश्रभः- देश्ीतारुः 
कनकप्रभसंज्ञे तु नद्वय दद्रये गुरु ॥ ० ० 5 

श्रीकण्ठः 

कनकमण्डनं--मेकरागः (हनुमत्तोडीमेखजन्यः) 
(आ) सरिगमपधनिस, 
(अव) सधपमपगरिस 

कनकटता- भुवावृत्म् 
कशयमाक्षेपिक्यां प्रयुज्यते । 

आवे हथ निधने त्रीणि पादेऽथ यदि गुरूणि स्युः| 
ज्ञेया खट बृहती निय नाम्ना कनकरताक्षिपरिका ॥ 
भूमिं णवजलधाराहिं सिच॑तो भुवणतलं जादि ! 
(भूमिं नवजटधारामिः सिंचन्भुवनतलं याति । ) 

भरतः 

इयं कनकमाटेति नान्येनोक्तम् 
ध्वापादाक्षराणां तु गुरोः स्थाने धु न्यसेत् । 
घोरं गुरुं चान्ते भङ्गव्धचरपुटस्य तु ॥ 
वीरेषु कनकमाखा युद्धयोगपरिक्रमे । 
टकरागेण गातव्या धुवा दरूतख्ये सदा ॥ 

नान्यः 

कनकवराली - मेररागः (खरहरपियामेरुजन्यः) 
(आ) सरिमपनिस. 
(अव) सनिषनिषपमगरिसः, 

फनक्वसन्तः--मेररागः (नरमैखीमेरुजन्यः) 
(आ) सरिमपनिस. 
(अव) सनिपमगरिमगस, 

कनकाङ्धी --मेखकता (रागः) 
 सरिग०्न्मन्पधनिन्न्स, 

कन्दैः 

कनकाम्बरी--मेकरागः (कनकाङ्गीमेख्जन्यः) 
(आ) सरिगमपधस, 
(अव) सनिधपमगरिस, 

कनिष्ठासारितेम्- गीतम् | 
भस्य लक्षण आसारितसामान्यलक्षणे उक्तम् । यथा- 

तस्मिन् चज्चतपुटस्ताछः । पातस्तु ₹तारातेति। ततो दवावृत्तरौ 
इति वलयस्ताला यथाक्षराणि । तेषामन्ते पुतः सन्निपातयुक्तः 
कर्तव्यः| 

कन्दः देश्ीतारः 
कन्दोरोद्रगतीतथा ऽ| 5००५555) 

मदनः 

कणन्ट्ः-प्मयन्धः 

कणाटादिपदैः पटैनेद्धः कन्द उदीरितः । 
अस्मिन्वीररसे गेयमाभोगोऽन्यपदस्तथा । 
न्यासः पाटेश्च कर्तव्यः सदा शरुतिमनोरमैः ॥ 
अष्टो यगणाः स्कन्धे नौ जजो युजि तु जो नटघौ यौ । 
यद्वा क्षणतो मेद्: स्यादेकोनरविंरातोऽपि किर कन्दानाम्॥ 

सोमराजः 

कन्द्रप्रियः--- मेररागः (हारिकाम्बरीमेरजन्यः) 
(भा) सरिगमपधनिस. 
(अव) सनिधपनिपमरिस, 

कन्दं :--रागः 
कन्दपेस्स तु वि्ञेयो निगाल्पो हि समस्वरः। 
अंशोद्राहधृतेकपद्वमरवो न्यासस्थगान्धारको- 

पन्यासस््वृषभोचपव्वमरवः पूर्णस्स्रेस्सप्रभिः। 
गान्धारोत्तरपच्चमीतनुभवः शृङ्गारसंदीपकः 

कन्दपेः कुसुमेषु दैवतयुतो रागोत्तमः कीर्तितः ॥। 
मन्यः 

प्रहारपव्चमो द्यश्चषभपच्चमकस्वरः । 
गान्धारपव्वमीजातः कन्दर्पोऽन्यस्तगध्वनिः | 

कल्यपः 

कन्दपैः- देरीतारः 
कन्दर्प तु द्रुतदरनद्रमेकं रघु गुरुदयम् । ० ०। 5 ऽ 

वेमः 

दरतद्रथ यकार कन्द्पेः परिकीर्तितः । 

सरीगमासारी. 
। जम् 

कन्दपे एव परिक्रम इति रेचित्। 



कन्दर्प . १०५ 

केन्दपेः- गीतारुकारः (धरुवभेदः) 
बयोर्िंरतिवणांङ्धिधुवः कन्दपैसंश्चितः । 
वीरे वा करुणे बा स्यात्खण्डताे विधीयते । 
दरुतमे कं भवेद्यत तारोऽयं खण्डसंक्षितः ॥ 

सगीतसारः 

कन्दपेबलन्ञातनः-- तानः 
अध्यमप्रामे रिधही नोड्वः। 

सनिषपमग. 

कन्दुकः-देरीतार 

छादेन सगणेनोक्तः । कन्दुकोऽपि च । ॥ । ऽ 

(भवादे विन्यासे । ऽ । ऽ इतस्त) 

छषुद्धयं सकारेण कन्दुकः परिकीर्तितः 
धापामागारिरिसा 

कपर्दिनी 

कन्था 

रब्रावलीदशिंतबत्सराजस्योक्ता यथा सागरिका प्रसिद्धा । 
या माधवबस्यापि च माधवीसाभन्याबष्न्या 

मदयन्विक्म च ॥ 
नागानन्दे च जीमूतबाहनस्थापि नायिका । 
यथा मलयवत्येवमन्या कन्यापि वीरदैयताम् ॥। 

नीरकष्डः 

कन्याहस्तः 
मृगशीषामिधौ हस्तौ परस्परसुखीषृती ।; 
कन्याराशिविवेकाथं युज्यते नयवेदिभिः॥ 

र 

केपटम्-- रक्षणम् 
छल्युक्या त्वन्येषामभिसन्धानाभिमावकं कपटम् । 
दवित्रिपरयोगयुक्तौ विज्ञेय कपटसङ्कतः ॥ 

भरतः 

जग व्याजप्रयोगेणाभिसन्धान वचना । अभिभावक विरस्कारक॑ 
५ प्रबन्धः छलोक्या कथितस्यार्थस्यान्यथाग्र््ण अपटपो बा कपटम् । कन्दुकः-- प्रबन्धः तो ४ ‡ म 

प्रबन्धः कन्दुको नाम स्यात्पाटबिरुदैः पदैः। र । +. 
जगदेकमह्टः समुद् भूतः ॥ 

कन्नडगोलः--मेररागः (नटमेरवीमेरुजन्यः अन्ये पठन्ति-- 
( यत सङ्कीर्तयन्दोषं गुणमर्थेन योजयेत् । 

(आ) सगरिगमपधनिस गुणातिपातादोषं वा गेण नाम तद्भवेत् 
(अव) सनिधपमगरिस भरतः 

| #॥ तत्तिविधमपि वागुपचारसामान्यात् खरमत्र खीएृतम्। 
कस्रडगोलारागध्यानम् | अभिनवः 
अस्य कानडगीठेति नामान्तरं टृकष्यते ॥ पाठन्तरम्-- (| 
वामहस्ततरुभाजिकपोलां चिन्तया च परिगुम्भिवशीटाम्। 1 
दूतिका परति विढापनरोखं वि दित्रिप्रयोगयुक्तेन शेयं कपटसंक्चितम् ॥ दूतिकां प्रति विखापनटोलां भावयामि हवि कल्नडगौखाम् भरतः 

रागसागरः 

कपटः वा्या्कारः 

कमडा- मेररागः (धीरशङ्करामरणमेरजन्यः) राबणस्य कुरुपतिवेषेण रामवख्ननाय सीतापष्ारः । 
(भा)सगमधनिस सागरः 
(अव) सधपमगममरिस क्परदिनी-- मेना 

भ जीमूतम्रामे पञ्चमी मूटैना 
-मेल्रागः (शह्कयाभरणमेकजोऽयं रागः) यदा पञ्चसयो मूं याति जीमूतसंक्षके । 
कञ्ञडायां वर्षं रयततुय स्अरोहे वक्रपद्मम् । प्राम कपर्दिनी नाम मूरैना जायते तदा ॥ 



कपारगानम् १०६ कपित्थः 

कपर्दिनी -- दिडुसन्तोषकरी मरना । युद्धजातिभुवां रक्ष्म कपालानां जवीसम्यथ | 
पण्डितमण्डली य्या जन्यते जाया कपाङं तत्र चेष्यते । 

कृपाटगानम्- रागस्तजातिवर्येषा राजराजस्य सम्मतिः ॥ 
पुराकल्पे च कल्पान्ते भुजगेन्द्रेण उम्भुना । ॥ +. 
मरभ्यमाने जटाजूटे पीडितोऽमूननिजाकरः। ` कपापूर्णनम्---उस्छुतिकरणम् 
तस्मत्परस्पन्दमनेनामरृतेन ष्खाविता सती । लोभडीमखगं यदा विधाय धरणीतलम् । 
प्रतिकल्पमनेकरेषा बरह्मणा मथिता जले 1 ृष्टैव शिरसा यज्ञ परिवरतिं करोति चेत् ॥ 
कपारसन्ततिगोतु प्रवर्त जीविता सती । कपाटघूर्णने नाम करण तत्प्रचक्षते ॥ 
तद्रानुदितस्तत तम्मादिग्गजमण्डलम् । का वेमः 
चल्चछुखाचटं भ्रदयद् मूतटं पतदम्बरम् । कपा यदन्येस्तन्न शोभनम्? । ५ 
स्वटद्रह्माण्डपिण्डं च प्रणदयत्फणिपुङ्गवम् । 
उद्वेरुत्सप्रकूपारं ननर्त वृषभध्वजः । 
खछलयान्ते तत्र सुश्राव गय्पद्याद्यलङ्गतेः । 
सर्वभाषामयेः स्तोतररिवयर्देवमनोहरेः । 
स्तुवन्ती तां कपाखानां माखामानन्दनिभरः | 
तुष्टः प्रोवाच तां यो मां स्तोत्रेणानेन भक्तितः । 
स्तोष्यति प्रणयात्तसमे भुक्ति मुक्तिं च शादवतीम् । 
भरदास्यामि प्रसन्नोऽहसुमया सहितोऽन्वहम्। 
केपाटगानं तदिदं प्रसिद्धं वेदसम्मितम् । 
आदौ नह्यकपाटं तु पैतामहमतः परम् । 
हैरण्यगभेमपि च द्रोहि ण तदनन्तरम् । 
वैरि पञ्चमं परोक्तं षष्ठे स्ययम्भुवे तथा । 
चातुराननमतान्यच्छातानन्दं तथाष्टमम् । 

कपारोत्पत्तिः- 

भिक्षाटवेषेण पिनाकिना प्राग्गीतासु षाड़जीभ्रयुखासु तायु । 
तत्ता यद्रसपाद वइयाद् द्रवीभवत् तन्मुष्टीसुधांसोः ॥ 
निष्यन्दमानामृतजातजीवतद् भषणन्रह्मकपाटकानि । 
यस्मादगायन्नुसय गीतिं तां शांभवीं तेन कपाटसंज्ञाप्॥। 
एतानि गीतानि परं भजन्तीत्युदीरयन्यत्र मतङ्गमुख्याः । 

रघुनौ्थः 

संम्रति जातिशरीरान्तभूततया कपाटपाणिकयोः । 
मुनिवचनाटोचनया यमेव तद्क्चषणं निवध्नीमः ॥ 
रागोतपत्तिनिदानं शद्धा विकृताइच जातयोऽव्र यथा| 
अनयोरपि कारणता प्रतिपत्तव्या तथा तदै: | 
सप्ररवेव कपाटं जातिषु शुद्रासु दर्धितं मुनिना । 

एतस्णीतगानानि गायतीह सदाशिवः ॥ शद्धविकृतासु चा्टाद्शसुं पुनः पाणिका ज्ञेया ॥ 

कुम्भः अत च यद्यपि कपाटे तयोदश्चकल्त्व मुनिना । तथाप्ये- मतान्तरे तद्रन्धर्वभ्रयोगे प्रस्परगीयमानस्वरपदक्रमैरषटनवद्रादशतलकला 
एव छिख्यन्ते । कण्ठारुम्बी भुजङ्गानां सोष्मफः । 

0 | यथातथेव रोकेऽप्रसिद्धत्वात् ) अटृष्टफटदेतुत्वाश्च || 
। । नान्यः प्रखवत्सोधधाराभिः शर्नैरुज्गीवितैः पुनः । 

कण्टखविष्णुविष्यप्निपयन्द्रादिकपारकैः । कपारोत्प्लवनम्-- नयन्ते शङ्गरं रक्ष्य यदरीते सामसन्निभम् । पाष्णिमेकेकपादस्य कटौ पर्योयतो न्यसेत् । 
कपाख्गानमाहुसत्कदयपप्रमुखा द्विजाः । भभेचनद्रकरो मध्ये न्यस्य यसयात्कपालकम् ॥ वा 
तदेबोद्धियते राज्ञा धरमोदधरणदेतुना । ह ह क 
एतरव्वरपदेयुक्तं यो गायति रिवाप्रतः । +` स्तः ॥ 
स सप्तजन्मज पाप दह्यभ्निरिवेन्धनम् । अङ्ृष्ठाम्रेण छग्नाग्रा तजनी शिखरस्य चेत्। 

| | कपित्थस्स्यात्तदा कार्यो धारणे छुन्तवज्नयोः ॥ भेरवरूपेतयादि प्रथमे गानम् । य॒द्वस्फटिकेयादि द्वितीयम् । चक्रचापगददेश्च शराकर्षादिक्मणि । 
न्तकसलेखयादि ठतीयम । इन्द्रगानं पञ्चमम् । कामगाने ष अन्योन्यंकाये विषयो कपित्थरिखरौ कचित् ॥ निर्मरुतेज इत्यादि । प्ररयदिवाकरेलयादि वरुणगनमष्टमम्॥ ` शर्ज 



किलासिका 2० «ॐ 

क्षिठासिका-- वीणा. 

आदा बीणा तु या. म्रोक्ता सेव स्यात्कपिटासिका । 
दृशयुष्टिभितो वैकादशयुष्टिमितोऽपि बा ॥ 
भाद्याया दण्ड आख्यातः पादोनद्रधङ्गुछ पुनः । 

सुषिरं तत कर्तव्यं वेष्टनेऽष्टा्कटं पुनः ॥ 

तस्थैवोभयतो देयं रोप्यसंवरकद्रयम् । 
तदन कक्कभः स्थाप्यः पादोनद्टथङ्करोज्ञतः॥ 

तहश्षिणे खोहकट तद्वद्वा रोदहतन्तिका । 
श्रतिस्प्रतिकरी काया अन्यस्या खोहपलिका ॥ 
कक्षुभोपरि तत्परे बद्धव्या खोहतन्तिका । 
नवाङ्कखान्तरं तत ककुभा ततम्बकं न्यसेत्॥ 

अष्टादशाङ्गलमुख चक्रत्वे चासुगभकम् । 
सक्कम्भमुन्नतानम्र कान्तिमट्रतुॐ दयम् ॥ 
एकमन्यदपि स्थाप्य वाममूधाद धः पुनः । 
तस्मादहिमते दण्डे बद्धस्तस्य दृढं पुनः ॥ 
तस्मादधोऽपि वधन्यो दातव्यापि ढं पुनः । 
कास्येश्च पित्तैवापि दातव्या नखरी बुधैः ॥ 
एवं विनिर्मिता वीणा रेणिकः कपिखासिका । 
ककुभोऽपि हि-तसपरषठे बद्धव्यो छोहतोरकैः ॥ 

नारायणः 

भादा वीणा -- सङ्गोतसरणौ वीणानां नामनिर्देरो एतदुक्तम् । 
आचा वीणा तु या ख्याता सेव स्यात्कपिखासिका । 
[ सैद्री ] बीणा किन्नरी च विपच्छी परिवादिनी । 

कपिशीर-- स्ती. 
संहताल्ततनुष्टा पिङ्गयेमा छख्प्रिया । 
प्रगल्भा चपा तीक्ष्णा बृश्चारामवनभ्रिया । 
स्वल्पमप्युपकारं तु कृतं या बहुमन्यते । 
प्रसद्यरतिशीटखा च कपिसत्तव समाश्रिता ॥ 

कपोतः-- दस्त 
कपोतोऽसौ करौ यत्र श्िष्टमूलाग्रपादर्वकौ । 
भस्य कर्मक इदयन्थां संजया हस्तविदो विदुः ॥ 
प्रणामे गुरुसंभाषे विनयाद्गीकृतौ त्वयम्। 
प्राङ्मुखः सशिरः कम्पः स्तीकापुरुषयाभेवेत् ॥ 

भरतः 

करावश्छिषटतलको श्छिष्ठमूलाग्रपादर्वगौ । 
कपोताकरतितो हस्त कीर्तितो बुधः ॥ 

कमठध्वजः 

कूर्मकं कथयन्त्येनमपरे कूर्मकाकृतिम्। 
ज्यायनः 

प्रणामे विनये कायौ रारसम्भाषणेऽपि च । 
प्राद्मुखः कम्पितो वक्षः स्तदर्शाःते स्त्रियामपि ॥ 
कातरे स्यादथेयत्ता पारिचेदे तु विच्युतः 
सखेदवचसी दानीं इयर्थऽस्य च स्चने ॥ 
आज्ञाप्रतिक्षयोनोथे प्रसादेऽवहितेऽपि च । 
पक्षपाते पराधीने भक्षणे प्रतिपादने ॥ 
सेवायामपि योज्यौऽसौ लोक्युक्तथयुसारतः। 
विच्युतश्िष्टपादर्वोऽसौ भिक्षायां करपात्रिणाम्॥ 
इतराण्यपि कमणि बुधेषद्यानि युक्तितः ॥ 

महोकः 

अन्योन्यश्छिष्टमूलाग्रपारर्वगी सपशीष॑को । 
यत्र सोयं कपोतः स्यात्करमकदचेत्यसो मतः ॥ 
वक्षःप्रदेरानिहितः प्रणामेऽसो प्रयुज्यते । 
गुरुसम्भाषणे चेष हदि शदवन्नतोन्नतः ॥ 
विनयाङ्गीकरतावेषा पादवं किद्िन्नतो भवेत्। 
स्रीणां कापुरुषाणां च दीने गीते च सम्मतः॥ 
विमुक्ताङ्कछिना योगः कर्तव्यः खिन्नभाषिते । 

तथेव प्रसृतः किञ्िदेतावदिति भाषणे 

कपोलो -- 
समो क्षामो कस्पितो च फुद्टाख्यौ क्ुश्ितावपि । 
पूणां कपोलो षोढेति तदटकष्माद्यधुना डवे ॥ 

भरोकः 

कफिलः- -एुत्कारदोषः 

कफिरुस्तु कफोद्रेकपरिभूतान्मुखादूध्वनिः। 
विरससफुरटितश्रोदृचित्तोट्ेगः ॥ 

कफिलटः कफतो वक्राद्विस्वग्रफरणे स्मृतः| 

विचयद्धिष्वस्तवृक्षोत्थ ऋश्चसानानुकार त् । 

कमटध्वजः- मेररागः ( द्यामखाङ्गीमेर्नन्यः ) 

(आ) सरिगमपधनिस 
(अव) पधपमगरिगस 



कमलः 

छ्मलः--गीतारुहवार्ः (मट्यमेदः) | 
खघुढय॑गुरुदचैकत्तालोऽयं दर्पणः स्मृतः । 
अस्मिस्ताले रसद्रशान्वः कमलो मटथकछो भवेत् ॥ 

संगीत सारः 

--गीतालङ्कारः--(भरुवभेदः) 
बर्ण सप्रद्रमिरक्किः शङ्गारे रसे । 
कमलो मल्याख्ये वै आयुदरेद्धिकरः परः ॥ 
मटयास्यो भवेत्तालो गुरुषुरतो गुरः । 

मठः तारः | 

शरःकूपद्वय छौ दरौ दूतौ द्वौ नगणस्तथा । 
कमले मण्ठके ज्ञेयः सर्वशस्त्रेषु सम्मतः। । ०० ॥ ०० 

--देक्ीनुरः 

कमले तोदृमध्यगः ० ऽऽ । ० 
कुन्भः 

कमले मगणो लो दः 555 । ° 
लदैमणः 

कमरदलाश्चौ--धरुवावृत्तम् (एकादशाक्षरम्) 
 शष्ठौ दूता रघू मध्ये गुरुरन्ते यवस्थितः । 

स्मख्दखाश्ची क्षेया भंङ्गदचश््पुटस्य तु ॥ 
राशां प्रवेशो कर्तव्या तयवहारावलोकने । 
माल्वकेरिकरागेण गातव्येथै धवा सद्ा ॥ 

नान्यः 

अस्या रुचिरमुखीति नामान्तरम् । 
यदि खलु मभ्येत्वथ गुरुणी पुनरपि चान्त्यै गुरुचरण । 
भवति हि निय रुचिरमु बी कमख्दटाक्षीति हि कथिता ॥। 
शमिर्हमाणो उदयगिरिमारोहन्नुदयगिरिम्। 

भरतः 

अतरैकादशाक्षरो गुरु अश्षरदश्षके, मध्ये इति पच्छमषष्ठा- 
शरो गुरू अवतः । 

क्मलमण्टक्ः-देश्लीतालः 
शरः कूपद्वयै खौ द्वो दतै दौ नगणस्तथा 1 
क्मखो मण्ठको शेयः सर्वजास्ेषु सम्मतः ॥ 
। ००॥ ०० | | 

| दामोदरः 
कमलामनोहरी-- मेररागः (वकुरखभरणमेखजन्यः) 
(भा) सगमपनिष 
(अव) सनिधपमगस 

कम्पः 

कमटुखी--धुवावृत्तम् (पच्चाक्षर ) 
यदि च गुरुः परनिधने भवति हि सा कमदखमुखी । 
(उदा) बिमरघणो (छाया) विमर्धनः ॥ 

स्तमेषु प्रयोक्तव्या धुवा पद्ममुखी सदा । .. 
चक्षटुटेन तालेन रागे पद्छमसंश्चके ॥ 

भरतः 

मन्य 

कमरमोहनं-- मेरुरागः (हरिकाम्भोजीमेरुजन्यः) 
(भा)सरिमपनिधस 

(ध्व) सधपमगरिस 
मञ्ज 

कमरविलासः-- दे्ीतालः 
1 55555 ||| ॥ | ॥ | ॥| ००००००००००० 

हम्मीरः 

कमराननः-देक्षीतारुः 

॥ 555 ऽऽ < ॥० ० 
। हम्मीरः 

कमलामनोहरी-- मेकरागः मध्यमावतीमेलः 
( आ) स ००्न्गमन्पन्न्निन्स 

(भव) संन्नि०्धपण० मग०्०्०्स 

मेख्लक्षणे, 

कमलिकावसन्त :--मेररागः (सास्वगमेरुजन्यः) 
(आ) सरिगरिमपधनिस 

(अव) सनिधमगरिस 

कमाची- मेरूरागः 

(भा) स०८००्म०्प० धनिन्स 
(अव) सनि ०धण०्प०्मग० रि०्स 

कम्पः---रिल्पकाङ्गम् 
दश्यते परिवारप्रार्थनामिः करियाखिति । 
मनसश्चलन कम्पोऽकाण्डेनाकामतो यथा ॥ 

मेरुरक्षणे 

वारदातनयः 

कम्पः- साविकभावः 

शीतभयदर्षरोषस्पशेजरासंभवः कम्पः । 
बेपनात्स्फुरणात्कम्पाद्धपथु सम्प्रदरीयेत्॥ 



नम् १०९. 

वेपथुरोषत्रासजरभ्रियाभिनवसङ्गमे जायते । 
तमङ्गानां हरणैर्निदशैयेत् वेपथुरेव कम्पः॥ 

सागरः 

षम्पन्प्र् 

किन्नयां वामहस्तव्यापारः । तत्र द्रष्टव्यम् । 

म्परायसथापकः-देशीतारः 
कस्परायस्थापके धिः पपगास्सामजौ द्र तम् । 
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गोपतिष्पः 

कृम्पातालः- देशीतारः 

कम्पाताठे विरामान्तं द्रुतदन्दरे घुसतः । 

© ० | 
सोमराजः 

हम्पितम्-- वक्षः 
उर्ध्वक्षेपैरविरतैः कम्पिते स्यात्प्रकम्पितम्। 
एतद्विदसिते श्वासे हिश्यां रोदने श्रमे ॥ 
कासे च खाध्वसे नाटये देश्ये चेतस्मकस्पितम् ॥ 

इदं सोमेश्वरः व्याकभ्पितमिलयाह। 
- जिः 

भूरिशदरीघ्रमूष्वाधःकम्पनाक्कम्पित शिरः| 
ऋोघेऽभ्युपगमे ज्ञाने विचारे व्याध्यमर्षयोः॥ 
शीघ्रे तजेने च प्रयोज्यं कम्पित दिरः। 

विप्रदाघः 

वितकंरोषविन्ञानप्रतिज्ञातजेनादिषु॥ 
ज्यायनः 

बहुलो द्रतमूध्वोधःकम्पनात्कम्पिते शिरः । 

ज्ञानेऽभ्युपगमे रोषे वितर्के तजेने तथा ॥ 
त्वरितप्रभवाक्ये च प्रयोक्तव्यमिदं रिरः। 

--र्अधरः 

कम्पितः कम्पनाद्धीरड्व्यथाञ्रीतजपादिषु । 

--र ध 

नतोन्नतौ सुहुस्स्यातां उ्वयिस्य स कम्पितः । 
अधमानां गतौ प्रोक्तो विनियोगोऽस्य सूरिमिः॥ 

मंदोकः 

कम्पिता 

पतितोत्पतितौ पाष्णी यस्यासौ कम्पितो मतः । 
गमने कान्दि्ीकानां नीचानां च परिक्रमे ॥ 

नतोन्नतौ मुहुः पार््चो यस्यासौ कम्पितो मतः ॥ 

कृम्पितः- कपोरः 

स्फुरितः कम्पितः कोपे प्रमोदे च विधीयते । 
ज्यायन 

सुरित कभ्पित स्यातां क्पोटै रोषहषेयोः। 

सुवेपितौ कम्पितो च रोमष्षषु निर्दिशेत्। 
विप्रदारे 

--- शासः 

बुधैरुक्तः कम्पितः सुरतेऽनिटः। 

---कटी 

यातायाते स्तिरकचीनैः वेगितः कम्पिता मता। 
नीचवामनकुम्जानां गतानुकरणेष्वियम् ॥ 

` ज्याय 

कम्पिता- जहा 
कम्पं स्याद्ूनने त्रासे गथैरीणां च वादने ॥ 

ज्यायनः 
रेचिता कम्पिता ज्ञेया कम्पिता रीतवेपथो ॥ 

सोमेश्वरः 

कम्पिता- वदो गतिः 

वैङस्याधरपयेन्तनिहितस्य प्रकम्पनात्। 
गतिः स्याकभ्पिता वणोरद्कासोत्पत्तिकारिणी ॥ 

कम्पिता कम्पनादुत्छा वकास्याधर्गस्य तु । 
वणाद्कारनिष्पत्तय प्रयोगोऽस्याः प्रदर्सितः ॥ 

--र्ैरोऽङ्गलिगति 

यत्र प्रपूरणे व॑डमघरस्थ प्रकम्फयेत् । 
कस्पिता सा गतिः प्रोच्छ वभाढङ्काखप्रमिनी ॥ 

विदाखिख 

कम्पिता-- वीणासारणा 
कभ्रिकायाः कम्पनेन स्वरस्थानेधु कम्पिता । 



कम्बलम् 

कम्र चरू 
अयोख्यते कम्बरगानल्देम चण्डीरितुःकुण्डलिकाप्रजातः। 
यलछुण्डलीकम्ब्ररनामेयो जगौ ततःकम्बटनामतास्याम्। 

रपुनाथः 

यत्र प्रहारा लथाऽपन्यासः पड्चमस्वरः। 
ऋषभो यत्र बहुलः षड जश्च न्याससंश्रयः ॥ 
मभ्यपैकतगान्धाराः स्वल्पं यत्र च संश्रिताः ॥ 

प्रथमकम्बटस्य पद्मो रहः । मध्यमयवतगान्धारस्याल्पत्वम्। 
हितीयस्य निषादगान्धारर्षभाणामस्पत्वम्!यैषवतषड़जयोवैहुत्वम्। 
तीयस्य सरिमधानामस्पत्रम् । चतुर्थस्य मध्यमनिषादयोवैहू- 

, त्वम् । निषादयभमान्धार ( स्याः ) षष्ठस्य सध्यमोऽपन्याखः ॥ 
धिषतीऽशाः। शोषा अल्पाः ॥ 

नान्यः 

म्दरगानम् 

कृम्बलठाख्येन नागेन प्रीतये पार्वतीपतेः । 
गीतं स्वरपदैयुक्तं अदेषे कुण्डस्य च । 
स्थितेन पद्मीजातिमुप्रजीन्य खछयान्वितम् । 
तद्रानं कम्ब नाम प्रसिद्ध मागैवर्त्मनि। 
पञ्चमांराम्रहं षडूजन्यासं बहुखमीश्वरम् । 
छर्पमध्यमगान्धारषमपन्यासपद्वमम् । 
स्वणां बहुभि्भदेरस्पताबहुतावशात् । 
श्रन्विते कम्वर क्ञानमीरितं मागेवेदिभिः। 
कर्णापान्तनिविष्ठेन कम्बलेनेदमीरितम् । 
भत्वा कम्बेखनांगाये बरं श्रादान्मदेग्धरः । 
नेन्यादिभ्योऽधिको मे स इया भगवान् शिवः ॥ 

कुम्भः 

कम्बरगानफलम्, 

धनेन गानेन पुरा पुरारिदेदावभीष्टे किल कम्बटाय । 
शअ्ापि तद्रान्कतां जनानाममीषठदः स्यात्स शिवः प्रहृष्टः ॥ 

रथुनाबः 

कम्बरलक्षणम्. 

शच प्र्हशोऽपि च पद्छमोऽपन्यासो बहुः स्याटषमभस्वरश्ष्च । 
न्यासस्तु षड्जो मधगास्तदास्पे तत्पश्चमीजातिसमुद्धवरच ॥ 
शत्र स्वरास्पत्वबहैतवयओगादू भचन्ति भेदा बहवस्तथापि ॥ 

कभ्बली-- श्रतिः 

गान्धारस्य प्रथमा श्रुतिः। 

दनुमन्मतेऽ्टाद्रौव श्रवयः ॥ 

रघुनाथः 

११० 

कम्बलोत्पत्तिः 
जातेराधित्य पञ्चम्याः फणीन्द्रः फिट कम्बः | 
सप्तगा यस्पुरेतानि चन्द्रभूषामणेः पुरः ॥। 
गीतैरेतैसस तु प्रीतः उयम्बकः कम्बलायताम् । 
अदान्मदाखसां दृष्टा पूरवदेह्ानतिक्रमात् ॥ 
ततः भ्रश्रुति लोकेऽस्मिन् कम्बली यमूनि च । 

तन्नम्निव प्रसिद्धानि गीयन्ते गीतवेदिमिः॥ 

कम्बुजः-- गीतारङ्कारः (रासकभेदः) 

राजविनोदताके स्याद्गुरुढन्दमथ उतः । 
रासकः कम्बुजस्तेन गीयते गायकोत्तमैः ॥ 

संगीतघारः 

अय शब्दः कञ्न्वुकं इत्यन्यत्र पठितः ॥ 

कम्मरीतिः-- रागः 

षाडवा ककुभोद् भूता धांरान्याससवर्जिता । 
मध्यमेन निषादेन विहितान्दोखनक्रमा ॥ 
शङ्गारे विप्रखम्माख्ये गातव्या कम्भरीतिका ॥ 

जगदेकः 

कम्भावतीरागध्यानम्. 
कम्भावती स्यात्सुखदा रसज्ञा सौन्दयलावण्यविभूषिताङ्गी । 
गान प्रिया कोकिटतुस्यनाद्] प्रिथवदा कौशिकरागिणीयम्॥ 

दामोदरः 

वासो वसाना शरदिन्दुदयुभ्र विरिश्चिदेवी परिकीर्तनीया । 
कुन्दावनिन्या चतुराननस्य कम्भावती ठन्धसमरद्धसेवा॥ 

संर्गीतसरभि : 

कम्भावतीबेखावली-- उपाङ्गरागः 

यक्तसान्दोखितविमा ज्ञेया कम्भावती शुचौ । 
यचो - ङ्भरे ॥ 

भटमाषबः 

कम्माच्-- ५ कमास् ›) मेररागः ( हरिकिम्भोजी मेकजन्यः ) 
(आ) समगमपघनिस. 
(अव) सनिधघपमगमागरिस. 

कभ्रा- तख्वाद्यम् . 

वेणुद्धवे स्वादिरका्ठे वा गुरुट्यं विस्तरतो हि दैर््य । 
स्यादङ्करेदरौदसमिस्समेते पय॑न्तयोन्यूनतमे मनाक् स्थात् । 
मध्यस्यपिण्डस्तिर कश्रिकाणां चतुष्टय. दङक्णवमे यथास्यात् ॥ 



कृयीमूर् १११ 

तद्रादयेत्पाणियुगे प्रतिष्ठ धृत्वा युगं कभ्रिकयोस्तथा च । 
साङ्खृ्ठमध्याङ्गलिमूरदे रो धूत्वेकिकां तस्य युगस्य चान्यां । 

प्रान्त तयोः किद्िदविदटथां तां ष्ुःयौद् बुधो वादनमेतयोश््व 

तत्कन्रिकावादनमेतदरैः कम्पेन काय मणिबन्धनस्य । 
पाटाः प्रदिष्टाः पुनरत्र मुख्याः किरीरिकाः सन्त्य्प॑रेऽपि पाटाः। 
अनाभिका दक्िणहस्तसंस्थां कृत्वाऽन्तराले किर कम्रिकाणां । 

छङ््ठधरस्तरघातनेन वास्य वाद्यं परमेकमाहुः ॥ 
कुम्मः 

कृयीमूरू-- देरीरृत्म् . 
मानाद् द्विगुणतो प्रोक्ता कैमूरू ख्यसंयुता । 

वेदः 

मरनादिति पि्छमूरूप्रयोगोक्तमानादियर्थः । 

कैर्वारणा- परवायम् . 

केवलैः करपटेसतु जायते करवचारणा । वेमः 
के बहेेस्तपाटानां नटानां तु चतुदचतुः। 
माब्ाभिङच कृता सेषा स्मयेते करचारणा ॥ 

पादवदेवः 

कृरटा-- आतोद्यम् . 

आयामे करटा तु स्यादङ्गुलान्येकर्विंतिः। 

पिण्डे चाङ्कल्तुयांशञा वाद्या कोणद्रयेन तु ॥ 
चतुदेशाङ्कटः त्वस्यास्तितन्तरीकं मुखद्वयम् । 

छरर्वीत चमेणानद्धे कुण्डल्यौ सूप्रवेषटिते ॥ 
कुण्डली कवरप्रान्ते रन्ध्राणि स्युदचतुदरा । 
रिविकान्यासयोगेन वथैरेतानि बन्धयेत् ॥ 
पयेन्ताबद्धकच्छान्ता कटौ स्कन्वेऽथवा वहेत् । 
करटेति भवन्त्यस्यां पाटवणौः पुनः पुनः ॥ 

सोमराज: 

करटा--- अवनद्धम् . 

चत्वारिशाङ्कलवेष्टा सेकविंशञाङ्कलायता । 
दादश्चाङ्कलवक्ता च बीजबृक्षोद्धवा समा ॥ 
वख्येन च कर्तव्यो रोहजे सच्रवेष्टिते । 
तयोर्वेष्टनयुदिष्ट त्रिचत्वाररिंदङ्गलम् ॥ 
करटास्तु विधातव्यास्िखस्त्यश्ञसमावृताः । 
वटये कवटच्छन्ने मुख्योरुभयोन्येसेत् ॥ 
रन्ध्राणि तत्र कुर्वीत समभागेश्चतुदैश । , 
कधि त्वन संगोक्यो अप्नोचेव्ध्ादन्यनेा व ।। 

करणघल्तुः 

सम्मुखे तेन बध्रीयान्मध्ये मस्स्याकृति्यथा । 
कच्छयवेष्टयेतपरान्तं रोषं स्कन्धकटौ न्यसेत् ॥ 
करटा सा विनिर्दिश क्रुडपद्रयवादिनी । 
ककारश्च रकारद्च टकारो रेफमस्तकः ॥ 
उत्सवे च विवाहे च याब्ायां नृपमन्दिरे । 
इत्यादि सवेकार्येषु करटा विनियुज्यते ॥ 

सोमेश्वरः 
करणम्-- चमविरोष 

करणं नाम षण्मासमृतवबत्सस्य चम् च । 

षण्मासिक्यां मृतो वत्सस्तच्चर्मकरणं स्तम् ॥ 
नीशयणः 

करणम्-- 
करणा नाम ततपरोक्तं याचेषएठा पादयोद्धयोः । 
व्यायाम एष सकिप्रस्सरृत्तकरणात्प्रथक् ॥ 

करणम्-- 
वीणायां हस्तव्यापारः । करण षडुद्िध, शूप, कृतप्रति- 

कृते, प्रतिभदः शूपरोषः, प्रतिदुष्का, भोघश्चेति ॥ 

करणं वीणयां धातुः । तस्य पक्र भेदाः । यथा रिमिवः, 
उश्चयः, नीरटितः, हादः, अनुबन्धः, इति ॥ 

करणम्-- सुखसन्ध्यज्गम् 
प्कृता्थसमारंभः करणम् । 

भरतः 

प्राकृतार्थः समारंभः कारणम्। यथा वेण्यां - गच्छ।म इति 
भीमवाक््यम्। 

करणम्--प्रस्तुतक्रिया । 
 शरागरनन्दी 

अवसरानुगुणस्यार्थस्य प्रारंभः करणम् । 
अन्ये तु विपदां शमनं करणमाहूः । 
शमन च आशीवांदवचनेन अन्यथा या॥ 

रामचन््ः 
उदिषठार्थस्य सिद्धयथ प्रारंभ करण यथा ॥ 

मर्तानन्दी 
फरणम्-- रागवधनाङ्गस् 
रागवधेनशब्दे द्र्टन्यम् । 

करणधातुः- 

भूरिमिरवुजैघतिरस्पेगे रुमयैस्वथा । 
धातोः कृरणसंन्नस्य करियाः कुम्भनृपोदिताः ॥ 



करणनेरिः ११२ 

करणनेरिः-- देशीनृत्तम् 
सि्ाकरप चावहित्थ निवेद चैटकादिके । 
कीडतं च तुरीय स्याजनितं पद्म तथा । 
षटं चोपस्ते प्रोक्ते तरसंघष्टितं ततः । 
उदूद्रत चाष्टमं प्रोक्तं विष्णुक्रान्तं च रोकितम्। 
मद्स्खितसं श्रान्ते चिखम्भोद्ष्िते ततः । 
प्रान्ते तखविखासं च प्रोक्तं पडदराभिधम् । 
रासतलेन मनेन भभ्यमेन मनोरमः 

एतदन्यथोक्तै देवेन्द्रेण । यथा-- 

करणे प्वद्ञमियुक्तः करणनेरिकः । 
सिंहाकर्षितमाद स्यात्ततस्तख्विखासितम् । 
वृदि्वकं च ततः भ्रोक्तमन्यद् वृदिचककुष्टितम्। 
छताब्रदिचकसंक्ञं स्यादण्डरेचितरक ततः । 
दण्डपक्षं चोधष्वैनानु तटसंस्फोरिताभिधम्। 
विदद् भान्तं दण्डपादं ठराटतिलकाभिषम्। 
एतानि द्वादरोक्तानि पूर्वेषां मततो यथा 
जानुवेष्टनसं्च च कराङ्धिस्वस्तिकं तथा । 
अन्तदच्छायाभिधं प्राहुस्ीणि पद्धतिकोविदाः। 

करणभूषणम् 

नन्दिकेन्धररचितमिति भरतार्णवोदाहरणादनुमीयते । 
अरताणेवे तु र््धभागे करणानां छक्षण न श्यते । 
ज्यायसेनापतिना नन्दिमते करणलक्षणेषु बहुधादत्तम् । 
तस्माततत्करणभूषणमिति ज्ञातुमवकारोऽस्ि । 

करणत्रमरी-- तिरिपनृतताङ्गम् 
मण्डलस्थानके स्थित्वा पताकः प्रसृतो यदा । 
वामः पाश्च दक्षिणश्च शिखरो हृदि संस्थितः । 
गारड वामतः कृत्वा यक्स्वा तत्पुरतो यथा, 
कामाद्व वामपादर्वे च इृश्चिकं चरण चकेत्। 
दक्षिणे रिखरं मं 
वामर््गं वामपा चेन्नामिते च भमिस्ततः। 
दक्षिणावत॑तस्तिःस्यात्करणभ्सरी भवेत् ॥ 

करणयतिः- देशीनमरः 

वाले करणमयास्य यै बिन्दुलुषट्यम । 
@2©9 

जगदेक; 

कररेचितरलम् 

करधारणी-- कटा 

तथैव याधाय च तेषु हस्तौ तथागताभ्थां चठचेङ्कमाभ्याम्। 

पद्धधामथो मूध करोति यत्र प्रागुक्तपात्रे करधारणीति ॥ 
नागमः 

करभी 
करभौ मलिनो खच्छावरुणौ छुश्चिताघ्रज् । 
इत्थमन्वर्थनामाने कथितो पद्वधा बुधैः ॥ 

करभ्रमरिका--उदुतिकरणम् 
यत्र वामेन हस्तेन समवष्टभ्य भूतरम् । 
गगनेोन्मुखपादस्सन् अपसव्येन सत्वरम् ॥ 
सरीरं भ्रामयेदेषा करभ्रमरिक 1 तद् । 

कररेचफः 

त्वरया परितो भ्रान्तियेदा स्याद्ध सपक्षयोः । 
पयायेण तदा धीरैरादिष्टः पाणिरेच कः ॥ 

अथवास्यादसो पणेर्विरलः प्रसृताङ्गलेः । 

अङ््टरङ्गलीभिख् विरः प्रसतेभेमः। 

तिस्धीनोऽथवा हंसपश्चयोः करयोस्तु सः॥ 

परितो रेचितो यद्वा पययेण विनिर्मितः। 
कथितो विगप्रदासेन विदुषां कररेचकः। 

कररेचितरल्म्- चारुकः 
प्रसायै पादयोः पाश्च प्रसृतौ पुरतस्ततः। 
ततेव रूस्िकीङृलय पयायात्पश्वैयोटयोः॥ 
ततश्च वारुग्यजनचारकस्य क्रियान्वित । 
वर्तनाशूस्तिकं कृत्वा ततो भूतटसम्भुखो ॥। 
मण्डलाकारसुद्रय ततश्च पतितावथ । 
करौ कृत्वा तयोरेकं भ्रमयेदै सदेश्षतः ॥ 
लीलया चाख्येदन्य पाश्वेतो रथचक्रवत् । 
ततश्च करमेकैकमुतसाये सरखात्मना ॥ 
प्रसारितोदरेष्टितकनमनैरेसदेश्चतः। 
मुहुमुहुश्चाखयित्वा ततस्तौ मण्डलोर्ध्वगौ ॥ 
तत्र निस्सय पयीयादन्योन्याभियुखौ करौ । 
मस्तकात्करिपयेन्तं वामदक्षिणपाश्वेयोः ॥ 
पतितोत्पतितौ छत्वा ततस्तौ खस्तिकीकृतौ । 

विष्दासः 
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कमनीयेषु देरोषु केषुचिन्नयनप्रियम् ॥| करिहस्तम्- करणम् 

चाखयेच्चारुविटुठत्सरखङ्गछिपहवौ । वक्षस्य: खटको वामः कणे सोद्े्टनः परः 
अन्तबेहिधूर्णयित्वा ततस्सव्यापसव्ययोः ॥ लिपताकः करः पादः तत्तदिक्समञ्चितः॥ 
खोरित्वा पराचीन कूपर स्वस्तिकीकृतो यत्र निष्क्रामणीयस्स्यात्करिहस्त. तदीरितम् । 
ततस्तयोर्विच्युतयोरेकेकं चाख्येच्करमात् ॥ ज्यायनः 
वामदक्षिणयोः परचाक्तिकपयेन्तगामिनम्। करिहस्तः- कत्तहसतः 

ततस्खस्तिकतां नीत्वा विलडन्तौ कराम ॥ एेछितोत्थो छताहस्त एेखावत्पश्चयोयैदि । 
उर्वाऽधोबदनौ उयखे पतो र निवतयेत् । अन्यः कण्ितो यन्न खटकास्योऽथवा करः ॥ कररेचितरल्नाख्यरचाखकोऽयै पुरारिणा ॥ निपताकस्तदा आहुः करिदस्तमिमे बुधाः । 
पुरा म्रयुक्तख्िपुरविजयग्रीतचेतसा । ैकवज्नने मानं सुनेर्वचनमेव हि ॥ 
प्रीणन्देततप्रयोगेण ब्रह्मविष्ण्वादिदेवताः॥ ध 
यतस्तस्मादय तज्ञैः प्ररास्यो चत्तकर्मणि । सजातीयतया अनारम्भोऽस्य चतुर्वद्धिजातीयारम्भोऽपि 

| | वेम: यृत्ताभ्यासस्य व्यपदेशादरारुखट कामुखवदतो न द्विवचन् । 
अस्य संवादः - अशोकस्य ग्रन्धे संगीतरल्ाकर- एकैकस्य प्रथक्प्रयोगे करिदस्ततवाभावादिव्येकवचनमेव । तद्ा- 
व्याख्यायां कलिनाथकरृतायां च बाहुप्रकरणे वर्तते ॥ कारत्वाचेदं नामेयमिनवगाप्तः ॥ 

करस्पशैः--उदुतिकरणम् _ नूत्तदस्तः 
अर विधाय करणं हस्तेनाश्निय नर्तकीभूमिम् । नयु द्िवचनान्तत्वमत्र कस्मान्न जायते । 
परिवतेन पदेदं स्परोनमुक्तं करा तत् ॥ हस्तद्वयप्रवत्यैत्वाद धैरेचितहस्तवत् ॥ 

र अलामिधौयते तत्र भवेदिवचनान्तता । 
करङ्गस्यः यत्रैकराव्दाभिधेयो सजातीयावुभौ करौ॥ 

वियुक्तास्संहता वक्राः पतिता वछितास्तथा । यथोक्तौ पटवो यद्वा भिन्नजञब्द निरूपितौ । 
प्रसृतारच तथा छुच्रन्मूखास्सप्तविधा मताः ॥ विजातीयावुभौ यद्रदरारुखटकामुखौ ॥ 
| शोकः लोके निष्पन्नेकरोषटरन्द्रे पद् विधो तथा । 

कराङ्धिस्वस्तिकम्--करणम् हृष्टं द्विवचनान्तं च घटौ घटपटाविति ॥ 
उर्ध्वजान्वाख्यया चाया पाद् उर्ष्वप्रसारितः। एक एव ठताहस्तो दस्िहस्तसमाकृतिः। 
मुख्यपादवात्करोऽप्यस्याखपद्यस्खस्िकीकृतः । उज्यते-करिहस्तेन न स्याहिवचन ततः | 
अङ्किणान्ते ततः प्रोक्तं कराङ्गिसस्तिकं बुधैः । नेतद्यक्तिसहं यद्रदरारखटकासुखौ । 

देवेन्दः विजातीयाधिसो तद्तपताकखटकामुखौ ॥ 
कराटमण्डः- तारः अथ तच्छब्द वाच्यत्वमल वास्तीति चेन्मत् । 
यगणस्सगणो यवर कराखो मण्ठको भवेत् । पताकयोः पट्वता स्यादतच्छब्दयोः कथम् 
। 55 ॥ ऽ अथ तच्छब्दवाच्यत्य सजातीयेन कारणम् । 

| वेदः अथ शब्दौ विजातीयौ दण्डपक्षौ विलोकय ॥ 
कराली- मेररागः (श्लल्वराटीमेखजन्यः) तदाकृतित्व संज्ञाय! हेतुस्त्ेकसाधितम् । 
( आं ) सगरिगमपधनिस इति चेदस्य हस्तस्य नियमो निष्फलो भवेत् || 

(अव) सनिधपमगरिस न चात करिहस्तोऽयं मुखे करिकरस्थितः। 
मख किन्तु कारणहस्तस्य तुख्याकारे प्रयुज्यते ॥ 

कराली -भ्रुतिः तत्तेन कथ्यते तुल्य यद् दृष्टौ यस्स्मृतिभेवेत्। 
तास्थैवतस्य तृतीया श्रतिः ॥ एकेन करिकणेस्य हस्तस्यान्येन तु स्मृतिः ॥ 

पाश्वः तस्मादुभाभ्यां नियतन्यापाराभ्यां प्रकादाते । 



क्ररिहिसः ११४ 

करिहस्ताकृतिस्तेन करिहस्तावुभौ कर ॥ 
कृतेकरो षादेकस्माययुक्तादिवचनान्ततः । 
तस्माद्रत्नाकरादीनामुक्तियिक्तिसद्या नहि ।' 
मुनिनैवैकव चनमुक्तमियत्न नोत्तरम् । 

पिग्रदासः 

उन्नतो डोकितद चेव पादर्वयोशचेष्धताकरः । 
कर्णैस्थस्तिपताकोऽन्यः खटकामुख एव वा ॥ 
तदा करिक्रराकारत्वेनोक्तः करिहस्तकः । 
नन्वत्र सृत्तहस्तानां कक्षम साधारणे कथम् ॥ 
हस्तकटयनिष्पायये मुनिनैकस्वमास्थितम् । 
तथा कीर्तिधराचायैः करिदस्तावितीरितम्॥ 
तथेव सुनिनत्रिव हस्तकेत्वधरेचिते । 
विजातीयकरदन्द्ोत्पादिनेकप्रधानकौ ॥ 
उक्तं हिवचनान्तस्वै ` तथेवात्रो पपद्यते । 
नेवम्महात्मनामेष सभावो यत्र कुत्रचित् ॥ 
निरूपयन्ति यत्किश्िन्मनः किञ्िन्नपुसकम्। 

स्थास्या सारोपितं यच तछीखायितचेष्टितम् ॥ 
अतो द्विवचनेनात्र करदरन्दरैकहेतुतः। 
यस्मिन्करो स्मरतो हेतो प्राधान्येन रुताकरे ॥ 
लीखायिते तन्भुनिनेकत्वमत्रोपदर्धितम् । 
भद्ममिनबरिरच तदारायवशानुगैः ॥ 
एकैकस्यां करस्यात्र प्र॒थक्त्वेन प्रयोगतः । 
करिहस्तत्वमुचितमुदितं तन्मते. यथा ॥ 
करिकणाचतेस्त्वेकः परः करिकराकृतेः ॥ 
करस्तनयोर्यो गे द्वित्वोक्तिः त........ . ?। 
इतिकरत्यतास्वेनाविचायोन्यकरस्य तु ॥ 
गोणसवै भणिते तत्तेजाघटीति यतोऽत च ॥ 
समप्रधानभावो हि दृष्टः प्रकरणाग्रतः । 
कटकत्निपताकान्यकरः करिचत्करः परः ॥ 
करिहस्ताकृतिस्तस्माद् रन्द्रस्वाद्विदिते कथम् । 
अवाटरतिप्रधान्वे कविनैकत्वसास्थितन् ॥ 
क्रियाप्राघान्यतोऽन्येषु युक्तं द्विवचने स्थितम् ॥ 

कुम्भः 

करिहस्ता- -देशीचारी. 

संहते स्थान स्थित्वा चरणो यत्र भूतले । 
पारवाभ्यां कर्षतस्सेषा करिहस्तेति कथ्यते ॥ 

करणः रसः 

सोकः स्ायी भयेद्धावो यत्रासौ करुणो रसः । 
वियोगो बन्धुभिव्याधिरूपघातोऽथ बन्धनम् । 

कर्णः 

हीना व्यसनप्रापरिदैश भ्रशादयस्तथां । 
विभावाः सुः श्रुता यद्रा साक्षादेव विखोकिताः । 
प्रखयस्स्तगान्रसवै विलापः परिदेवनम् । 
अश्वुपातो मुखे शोषो वैराग्यं स्वरभेदनम्। 
इषासोच्छासो देहपाताघातोरस्ताडनादयः। 

. एतैरभिनयैरेनमनुभविमैटो रसम् । 
रोदने यद्धवेच्छोच्यगुणस्तवपुरस्सरम् । 
सविखापः स्मरतो देवाद्यपाङस्भन रोदनम् । 

परिदेवनमिव्युक्तं तदिदं शब्दकोविदैः ॥ 
निर्वेदो ग्छानिरोस्सुक्यावेगमोहश्रमा भयम् । 
विषादोन्माददेन्यानि व्याधिरिव्येवमादयः । 
सच्चारिणः स्युः करुणमेतेभौवेसतु पोषयन् | 
त्रिविधोऽयं मानसिकवाचिकाङ्किकमेदतः। 
वाच्याथाननुसन्धाननिश्वासोच्छासदीषेता । 
उपेक्षा केशवस््राङ्गसंस्कारादिषु दीनता । 
अनुभूतानभिज्ञत्वमनवस्थितचेतना । 
आकादावीक्षणे चेति मानसः करणो रसः । 

हाकारो रोदने क्रोशः प्रखपो दीनभाषणम् | 
दूराह्ानमथक्रन्दो याचिकः करुणः स्प्रतः । 
विवर्तेन शरीरस्य बाहुपाद्विधूननम् । 
रिरोरस्ताडने शीर्षधूनने पतने मुहुः । 
धावने हस्तविक्षेपः करुणस्त्वाद्धिको भवेत् । 
आद्यः स्यादुत्तमं मध्यनी चयोद्रीवनन्तरो । 
धमोपधातजो वित्तनाराजो बन्धुनाराजः। 
त्रिविधः करुणो ज्ञेय आदय उत्तमपूरुषे ॥ 

| `. विग्रदासः 

शापषचेशोपघाताग्रेजायते करुणो रसः। 
अश्रुविदवासवेवण्येखस्ताङ्गत्वस्मतिश्यैः। 
परिदेवितशोषायैरभिनेयस्ससूरिभिः। 
स्रमेदाश्चनिर्वेदविषादावेगग्रयवः। 
मोहापस्मारजडता चिन्तोत्सुक्य च वेपथुः । 
देन्य चवण्येमाटस्य व्याधिग्डौनिस्तथा श्रमः। 
स्तम्भादयारच चरा भावाः सायी सोकोऽस्य च स्मरतः ॥ 
ब्रह्मसंवित्समाषादः करुणो यस्सुखत्मकः । 

सागरः 

विप्रटम्भरसोस्येवेति वचनाच, "एकोरसः करुण एव निभित्त- 
भेदाद्धिजः इयादि करूणप्रभोर्वचनाच्च करणस्यैव साश्राञ्यमिति 
तत्त्वविदः । नतु शङ्गारे नायको रसः। ' शङ्गारमेव रसनाद्र- 
समामनन्ति › इति च, शङ्ारस्येव प्राधान्य श्रयते । कथं करूण- 



क्ररणम् ११५ 

स्येव साम्राज्यमिति - उच्यते । सत्यं रसराजः द्धारः तथापि 
करुणे माधुयोधिक्यमस्तीति तथोच्यते । तथाहि ~ काव्यस्य 
खब्दाथं शरीरम् । रस आत्मा । रसस्योत्कर्षहेतवो माधुयौजः 
भ्रसादाख्यारत्यो गुणाः। तत्न माधुयं श्ङ्गारकरुणरान्तेषु । तत 
माधुयेन्नामाहादहेतुत्वम । तत्रैव चेतसो द्रवत्वेतुः छलितत्व 
सम्पादयति । माधुयाद्िरखम्मे विप्रखम्भादपि करुणे रसाति- 
खयः । अते रसविदां चमल्छृतिरेव प्रमाणम् | 

रसविवेकः 

करः छरा इति ख्यातः रौ न सहते यतः। 
यस्य धीँ: करुणा सा स्यासलयये करुणो भवेत्। 
पराशचितानां छेखानामसहिष्णुतयोच्यते । 
मनसो यादो भावः स वै करुण उच्यते, 

शारदातनयः 

कर्णम् रञ्ञनगुणः 

म्रमोदीपपदप्रायं शङ्गाररसमूषितम् । 
करुणाकाकुसयुक्ते करणं विरहप्रियय् ॥ 

सोमेश्वरः 

करुणविप्ररम्भः 

म्रथमानुरागादीनां विग्रखम्भभेदानां बयाणामप्यनन्तरं राग- 
वधेनतमः ररुणविप्रखम्भोऽमिधीयते । कः पुनरयं करुणो नाम । ` 
यस्मिन्मिथ्याभिनिवेश इव गुवायासकारकेऽपि मूखाणां, सवो 
ङ्गपरियाग इवाटोकिकेऽपि बरह्मविदां, रजः कर्दमकरीडाविनोद् इव 
वेषदूषकेऽपि पौरपोगण्डानां महाहवमदही विहार इव ब्रीभत्सभी- 
षणेऽपि रारसाहसिकानां प्रियसु्टन्न्मनिभेत्सन इव इतिम्राम्येऽपि 
पारिद्यासिकानां छुपितकामिनी पाष्णप्रहार इव सुुमारेऽपि 
रागिणां तिमिराभिसारिकावेष इव मलीमसेऽपि चौ्यरतर- 
चीनां विलासिनीकिलिकिच्ितम्रपव्च इव दीनदरीनेऽपि नाग 
रिकाणां अतीवानुरञ्यते मनःग्रेम सामयिकानाम् । 

उच्यते-- प्ररूढस्नेहयोरन्यतरविनारोऽन्यस्य दुःखाभिनि- 
्ेसलो हृदयदारुणः स कथं ोकाद्विभिद्यते इति चेत् । हेतुफल- 
विषयसवरूपभेदात् । तथाहि - रत्येकदेतुः करणः प्रीतिदया- 
यनेकहेतुररोकः । पुनस्सङ्गमफलः करुणः । अपुनस्सङ्गम- 
फः दरोकः । स्त्रीपसविषयः करुणः अस््रीपुंसविषयः शोकः । 
सप्रयारारूपः करुणः निष्प्रयाडारूपः ओकः इद्यन्य एव ॒सचोकः 
अन्यदच करुणः। स प्रायेण देवाश्रयः पौरुषाश्रयः देशाश्रयः 
गलाश्रयः सखूपाश्रयः परिमाणाश्रयः प्रमाणाश्रयः अनुरागा- ` 
भयः सभोगाश्रयः विप्रटम्भाश्रयः नायकाश्रयः नायिकाश्रय ` 
इति द्वावडाधा । तेषु दैवाश्रयः सरीपुरुषसहायगुरुनिमित्त इति ` 

कर्णा 

चतुथा । पोरुषाश्रयः स्त्रीपुरुषयोर्धिषये स््रीपुरुषाभ्यां छत इति 
चतुथा । देशाश्रयो दिग्यमालुष इति । काटाश्रयसतु इहान्यो- 
भयजन्मसङ्गम इलयादि । 

अथास्येव (करुणस्य ) विभावानुभावन्यभिचारिसंयोगः 
भयोगतोऽभिधीयते । अनुभावा उदाहरिष्यन्ते । ते च सुख- 
प्रतिसुखगभेविमरीनिर्वहणेषु प्रत्येकं षोडदय ~ इत्येवमशीि्यथा- 
क्रमः प्रतिपाद्यन्ते । यथा- 

तत्र व्यसनाभिघातः, अङ्गाभिमवः, चेष्टासमी छनं, मोहसमा- 
वेसाः, चेतनाप्रयागमः, मूछविच्छेद्ः, सोकप्रयम्रता, शओकावेगः, 
दुःखनियातने, दुःखावसाद्ः, दुःखसन्दीपनै, दुःखब्याहारः , दुः 
खातिवाहन, बाष्पमोक्षः, अवस्थानुभवः, अवस्थान्तरावेख्ः „ इति 
मुखे षोडश्चाजुभावाः। परिदेवने, अनुरोचन, गुणसंस्मरण, खभा- 
ग्यगह्ण, विलापः, अलापः, प्रचिटखापः, आत्मिनिन्दा, दहृदयो- 
पाठम्भः, जीवितजुगुप्सा, देवाधिकारः, शोकोन्मादः, दःख- 
संभेदः, सदहायपिश्षण, सदहायानुनीतिरिति पोडशच म्तियुखेऽयु- 
भावाः । सुहटत्परिवेदने, सुहस्रलखापः, परिजनालुस्योचन परिज- 
नाक्रन्द्ः, गुरूपरोधन, गुरुजनविखापः, सहायक्रन्दन, सदहा- 
याभ्युपपर्तिः, सहायाभाषणं, सहायम्ररनः, साहसाग्रहः ; मर- 
णाभिनिवेश्चः, सहायाभ्यर्थने. सदायरिक्षा. मरणोपक्रमः, मर- 
णाध्यवसायः, इति गर्भ षोडलायुभावाः। समारइवांसन, उद्ध- 
षण, मरतिवोधनै, उत्साहनै, अनुकम्पनं, विस्रभण,; प्रखोभन, 
उपपत्तिदशेने, प्रवासने, प्रयायन, आप्यायन, तन्मतव्यपिक्षः, 
भयोपदरोनं, उपारम्भने, प्रतिवोपः, इति विम षोडशानुभा- 
वाः । मरणाध्यवसायः विद्रवः रोकतिरस्कारः शसोकलाघव 
ओोकविनोदः तपस्योद्रेः दैव ॒लिकाटदष्टददीन तदुषदेशचः 
सहायस्वीकरण तदध्यवसायः प्रत्यूहपररामने प्रयास्चालुबन्धः 
समयप्रतीक्षा संविधानकम्रकारः प्र्युस्जीवने पुनः समागमः - 
इति निर्वहणे षोडडायुभावाः। 

भोजः 

लक्षणोदाहरणानि श्रङ्गारभकादो द्रष्टव्यानि । 

करुणम्--शीतगुणः 
्रमोदीपपद्प्रायै शङ्गाररसमभूषितम् । 
करुणाकाकुसयुक्तं करुण विरहप्रियम् ॥ 

सामेश्वरः 

केस्णा-- रष्टिः 

मन्युमन्थरतारा च पतितोर्ध्वपुटा तथा । 
घोणाप्रदायिनी दृष्टिः करुणा करुणे रसे ॥ 

सोमे; 



अृर्णाटख्यः 

या सरस्तोर्ध्वपुटा साश्रा ना सिकााजुगामिनी । 
रोकमन्थरतारा सा करुणा करणे मता ॥ 

भ्योकेः 

एषा, दयावती, आलापिनी, मदयन्तिका, इति तिखषु श्रुतिषु 
वतते ॥ 

करुणाख्यः--देशीतारः 
ूरुणाख्यविख्याते तालेखोदो गृरद्ुतौ । ० ऽ $ 

लक्ष्मणः 

करकटः षस 

करयोरखिखाङ्गल्योऽम्योऽन्यमन्तरनिर्गताः । 

टृइयन्तेऽन्तबेहिवां चेत्तदा स्यात्ककंटः करः ॥ 
सश्लोकः 

एष सुप्रोस्थज॒म्मायामङ्गानां च प्रसारणे । 
अपरे पादर्वेऽथवोर्ध्ये वा पराङ्मुखतलः करः ॥ 
बहिस्स्थितादङ्गटि्स्यादनङ्गादङज्गमोटने । 

स्थूलद्रेऽप्यसावेवोद्रसंस्ित इष्यते । 
दन्तु बिभ्रदसे। पृर्ठऽङ्गलीनां खेदसूचने ॥ 
अथान्तसथाङ्गलिः कथिः चिन्तायां चिलुके स्थितः । 
ईैषद्वकीकृतान्योन्याभिसुलङ्कछिरेष तु ॥ 
सङ्घस्य धारणे योज्यो मुखेऽघः स्नानकर्मणि । 
द्विरिव मूध्नि सयोज्यो गृहे तु स्याद धस्तङः ॥ 

हदयक्षे्रगः काये: किञ्िछुञ्ितकूपैरः । 
अन्तःपुरो वामभागयितः कार्योऽथ कञ्चुक ॥ 
पारर्वधितः प्रयोक्तव्यः पराङ्मुखतखाङ्खलिः । 

। अद्योकः 

अन्योन्यस्यान्तरेयतरङ्गस्यो निस्सय हस्तयोः । 
अन्तवेहिदच दरयन्ते ककटस्सोभिधीयते ॥ 
अन्तः स्थिताङ्गुखिः कायेदिचन्तायामथ जुम्भणे । 
ध्वे पादवेऽभरतो वा स्यात्पराङ्मुखतटङ्गलिः ॥ 

अङ्गानां मोटने चाथ बृह दे स्वस॑मुखः । 
जटरक्षत्रगः प्रष्ठ त्वङ्गलीनां हु दधत् ॥ 

खेदे च सेकुचक्किञ्चिदन्योन्याभिसुखाङ्गखिः 

इ्गस्य धारणे सोऽयं ज॒म्भादौ बहिरङ्गखिः ॥ 

११६ कर्णारकसारङ्ग 

भरतार्णंवसंप्रोक्तं शुकतुण्डाभिधे करे । 
स्ङ्कल्यः कुश्चितास्सयुः कटे स्यात्त करकटः ॥ 

+रन्वारः 

कणैपूहस्तः 
उभयोः करयोभूले कपित्थाख्यकरौ यदि । ̀ 
कणपूणोभिधानोऽय निरितो भावको विदैः ॥ 
पुरोभागेत्वयं हस्तो रमाभारतीभावने। 
कणस्थानेत्वय हस्तः करणा विनियुज्यते ॥ 

विनायकः 
कणेयुग्मप्रकीणेकम्- चारकः 
विखोकितो तिरश्चीन कर्णाभ्यर्णे करावुभौ । 
उरःप्रदेरशापयन्त सखस्पार््वे समागतौ ॥ 
यत्तदुक्तं यत्तः कर्णयुग्मप्रकीर्णकम् । ॥ 

त 

कणैटग्नकौ- स्कन्धौ 
आगणिङ्गनेऽतिशिरिरे प्रयोगः कर्णटम्नयोः। 
संखग्न इया सोमेश्वरः ॥ 

पिप्रदासः 

कणेवटयम्--कणमूषणम् 
कर्णारः-रागः 

कणोटस्तद्रदाख्यातो रिन्यासम्रहणां कः । 
नारयणः 

-रागाज्गदयगः 

कणोटो भिन्नषडजाज्ञो मन्यासो धग्रहडुचौ । 
हेमन्तप्रथमे यामे गातज्यः पच्मोचितः ॥ 

मटमाषषः 

कणाटकजोगी- मेररागः (सू्यकान्तमेरुजन्यः) 
(आ) सरिगमपधस 
(अव) सनिधपमरिस 

कणाटकदम्बः- मेररागः (गमनश्रममेलजन्यः) 
(आ) सरिमपधस 
(अव) सनिधपम गरिस 

मथ 

कणाटकसारङ्गः- मेकरागः (मायामास्गोरुमेरुजन्य ५) 
(आ) सरिगमगपनिधमभमप धनिस 
(अव) सधमपमगरिस 



करणाटगोडः ११७ कर्णटबङ्ञालः 

कर्णाटभौडः- रागः वीणायां वादनक्रमः 
ज्ञेयः क्णाटगौडस्तु षड्जन्यासग्रहांशाकः । मध्यषड़जं प्रहे छृत्वाऽवरोहेन्मध्यमावधीन् । 

हम्मीरः पच्छस्वरान्मभ्यमात्तु तृतीयं च स्वरं ्रजेत् ॥ 
कणाटगोडो रागाङ्धो रिपबजेश्च नित्रयः। तस्मात्खरांश्च चतुरः समारुद्य प्रह स्परोत्। 

मद तती विरम्ब्य तत्पूवै श्रहे च न्यस्यते यदा ॥ 
प्र. रागः कणांटगोडसेज्ञस्तु रागः सञ्जायते तदा । 

णोर 

सन्यासांराघ्रहो गौडः कणाँटपदराञ्छितः। रक्ष्ये कणाटगोडस्य र्यते पञ्मो प्रह ॥ 
गाने स्याद्रीरश्र्गारे स्वस्थाने ताडितस्रः ॥ ++ 

मोक्षदेवः --रागः ( षाडवः ) 

_ रागः निषादाशग्रहन्यासो युक्तपव्वमवर्जितः । 
कणांटगोडस्तु । | एष कणांटमैीडस्तु क्णीटवदुदाहतः 

स्वस्थाने ताडितः पूणः ष इजांान्याससंयुतः । य कान वहं कनात ॥ वि 
प्रोक्तः कणोटगोडोऽयं प्रतापप्रथिवीभुजा ॥ कणाट वदिति कणांटोक्तगानकारमूत्येन्वित इयर्थः । 

श अय कणाटवङ्गाख इति गीतप्रकाडा सङ्गीतसारयोरैश्यते ॥ 
--रागः ( वड वादनक्रमः ) तत्छरषच ; 

तारषडूजं मरह कृतवा द्रतीक्ुयाद्धस्तनम् । गान्धारारागरहन्यासः षड्जपच्चमवितः। 
तमेव पुनरान्दोल्य द्वितीयस्वरमेत्य च ॥ एष कणोटब्गाटः शङ्गारे टक्षवशजः ॥ 
तृतीय स्फुरितं कृत्वा वाद्यित्वा प्रहस्वरम् । टक्ररागो नाटकणाटयो्योगे नपसक इति मम्मटाचाथः ॥ 
तपपूर्वो च स्वरौ कृत्वा हे न्यासः क्रियेत चेत्॥ नरः 
तदा कण्ट गोडस्य स्वस्थानं प्रथम् भवेत्। _मेखरागः 
स्थायिस्रस्तृतीय्तु तस्य ॒वंरोषु टर्यते । #॥ अय कर्णादमौलः स्या्रितीत्रतरसेयुतः । 

तीत्रगान्धारसेयुक्तो गमन्यासांरासोभितः 
-मेररागः कर्त. तीत्रगान्धारसंयुक्तो गमन्यासांराशोभितः ॥ 

षड्जादिमूछेनोपेतः पापन्यासावरोहकः । 
छुद्धास्समगपा यत्र द्धो रिः पतमध्यमः। | 
॥ आरोहे धैवतेनापि कचिदर्येः सतां मतः ॥ निःकैशिकी च काट गोडमेखोऽयमुच्यते ॥ 
निपादनी तय यन्न संपूण वा रिधोद्चितः। 8 र 

दिनान्ते गीयते नित्य कणोटोऽयं सुखावहः॥ | 
++ क कृणीटवङ्रः-- रागः 

रागः पूर्णः कणोटबद्गाखो द्विगुः पन्तोपरागजः ॥ 

अथ कणाटगीड।ल्यो रागस्स्स्थानताडितः । । मद् 

ूर्णष्षड्जांरकन्यासो रागविद्धिरु्दीरितः ॥ अङ्गं कणोटवङ्गाखो वेगरञ्ज्याः पवर्जितम्। 
हरिः गोरौ सान्त च शङ्गारे वक्ति हम्मीरभुपतिः॥ 

कृणाटगीडी- न रागः 

हम्मीर 

केचित्कणाटमोड त पव ॑षाडवं त्रिनिम्। अ | । 
मद वेरञ्जिका टक्छभवा तदङ्गं । ॥ 

कृणांटगोटः--उपाङ्गराग 4 कणोटबद्ाख इति प्रसिद्धः । 

गांरास्तु सान्तः परिगीयतेऽसो । 
वीरेऽथवा मुख्यरसे पीनः ॥ 

भटमाधवः मो्वदेख 

क्णाटमौडो विज्ञेयो ग्रहांन्याससप्रमः। 
स्वस्थानेष्वाहतः पूर्णो गेयः स्यात्करणे रसे ॥ 
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~रम; 

अथ कणोटबङ्गाखो याख्याता वेगरञ्चिका । 
गांशस्सान्तः पहीनस्तु प्रोक्ता वह्विकेयपि ॥ 

सोमराजः 

कणोटबङ्ञालः-रागः 
टछ्छरागस्य भाषाया याष्टिके मेघरञ्जिका । 

सेव कणांटबङ्गालखो गांरोऽसो धपवर्जितः ॥ 
जग. म, 

कचित्पहविकाख्याता श्द्कारे परिगीयते ॥ 
जगदेकः 

---भषिङ्गरायः 

रकाङ्गवेगरण्च्यङ्ग गान्धारांरयहो विपः । 

सान्तः कणाटबङ्गाो गेयो वषोसु सर्वदा ॥ 
विपः ~ पच्वमहीनः।। 

मटर माधवः 

रागः 

करुणे कम्पितस्थाने संपुर्ण॑स्तारदोभितः । 
दुबेलो सध्यसदचात्र तथा गान्धारमन्द्रगः ॥ 
निषादषडजबहुखो शिषभः पीडितोऽत हि । 
नाम्ना कणौटव्गारः कथितस्सोमभू भुजा ॥ 

। | सोमेश्वरः 

अथ कणीटबङ्गाखो गान्धारांञोऽन्तषड़जकः । 
पच्छमेन परियक्तो रागोऽयं कथितो बुधैः ॥ 

हरिः 

कणांररागध्यानम्. 
कृपाणपाणिस्तुरगाधिरूढो मयुरकण्ठोपमकण्टकान्तिः। 
श्फुरत्सितोष्णीषधरः प्रयाति कणाटरागो हरिणान् विहन्तुम् ॥ 

सेगीतसरणिः 

राजीवनेत्र: प्रथुखातपलः पद्य वहन् दक्षिणहस्तकेन । 
स्तुत्यो नृपः किन्नरचारणादयेः कणोटरागः करबार्पाणिः ॥ 

श्रीकण्ठः 

-कणाटवराटिका-- रागः 

धांश्ञा धैवततारा षड्जन्यासम्रहा च संपूण । 
मध्यममन्द्रा कविभिः कणोटवराटिकाभिहिता ॥ 

षड्जन्यासम्रहा धांञ्चा धतारा मन्द्रमध्यमा । 

समघ्वराऽय संपूण सा कणोटवराटिका ॥ 

मन्य 

कणाखरारी- रागः 

षड जादिः स्वरसंपूणां पञ्चमेन च दुबेखा । 
सा कणोटवराटी स्यादीषत्सप्रतिपादका ॥ 

सोमेश्वरः 

षड्जन्यासम्रहा धारा तारा स्यात् मन्द्रमभ्यमा । 
विभाषा रागराजस्य कणौटीय वराटिका ॥ 

सोभराजः 

कृणारी--उपाङ्गरागः 

कणीटरागस्योपाङ्क कणीटी लयक्तपच्चसा। 
गातव्या सा रसे तद्ज्ञः शङ्गारे कस्पितस्वरा ॥ 

मस्माधवः 

~--भाषारायः 

धान्ता षड्जग्रहन्थासा तारगा मन्द्रमध्यमा । 
समश्ञोषखरापूणौ कणोटी कर्णरक्तिदा । 
इमां भाषां समाचष्ट मतङ्घादि विदां गणः । 

रागाङ्गमाह निःशङ्को मामरागाचु सारतः । 
्ृष्णवर्ला नीटबणो गनजेन्द्रवरवाहना ॥ 

कुम्भः 
रागः 

त्रिनिषादाथ संपूर्णा निषादो विकतो भवेत् । 
मारी च मरेन ज्ञेया कणीरीयै सुखप्रदा ॥ 

दामोदरः 

कणौरीदेवगान्धारी- मेर्रागः 
(आ) स००्गन्मन्पण्न्निन्स 
(अव)सत०्नि०्घपन्मन्ग०्०्स 

मेललक्षणे 

कणाटीरागध्यानम् 
शीणीखकाटि स्मितमञ्जुचेलां कणामताटङ्कयुगां कृसाङ्गीम् । 
सुबणंवणोच्ितपर्णहस्तां कणीटिकां चै मनसा स्मरामि ॥ 

रागसागरः 

कणिकरञ्जिनी-मेररागः ( नस्भैरवी मेजनन्यः ) 

(आ) सरिगमपमधनिस. 
(अव) सनिधपमगरिस. 

कणिकाधरी-मेररागः ८ नस्भेरवी मेरजन्यः ) 
(आ) सरिगसमपघनिस. 
(अव) सनिधपमगरिस. 
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कणिकाभूषणी-मेरखरागः (च्त्रवाकमेरुजन्यः) 

(आ) सरिगधनिस. 
(अव) सनिधपमगरिस. 

म्न 

कतेनाः-उन्ताः 
दन्तानि पीडनादन्ताः कर्तनास्तान्प्रयोजयेत्। 
इ्षुत्वगपसारे च नङकासिविमोक्षणे ॥ 

सोमेश्वरः 

कतरि छोहडी-उस्तिकरणम्. 
इयमेव स्वसिकाङ्चिरता कर्तरिखोहडी ॥ 
( इयमिति खोहडी )} | 

वेमः 

फतेरी-- 
किन्नयां दक्षिणहस्तव्यापारः । तच द्रष्टव्यम् । 

-- मृदङ्गे हृस्तपाटः 

अङ्घष्ठपारवेनाकरम्य तजेनीमूरमादरात् । 
प्रसारितस्समाः सवां किञच्िद्धिरछिता रताः । 

कृरलाखाखगन्त्यन्तर्वजेयित्वा तटे यदा । 
तदा कतरिसंज्ञोऽसो हस्तपाटोऽमिधीयते ॥ 

सोमेश्वर. 

-- वादनम्. ( उभयहस्तन्यापारः ) 

अङ्कलीसिश्चतसभिः कमेण करयेोद्रैयोः। 

बहिस्न्त्रीहतिस्तूणे कर्तीरी कीर्तिता बुधः ॥ 
| शाः 

कृतेरी-- वीणायाुमयहस्तव्यापारः 
चतखोऽङगुख्यो यत्र क्रमेण करयो््रैयोः। 
घ्नन्ति तन्तीहते बाह्ये कर्तरी कीर्तिता तदा ॥ 

कुम्भः 

---हस्तपारः 

वामहस्ताज्लीनां च चाखनात्कर्तरी यथा । 
तिरिडिरि डिरिकिटधो दिगि धति रिटिरिदि। 

रिकधो धिगरी तिरिटिरि किरञ इं ॥ 

£ 

कृतरीयुखः-हस्तः 
अश्िष्टमध्यमा प्रष्ठ संस्िता तजेनी यदा । 
त्रिपताकस्य हस्तस्य तदा स्यात्कतैरीमुखः ॥। 

मध्यमां तजेनीस्थाने पुनस्तत्रैव तजनीम्। 
दृधानोऽधो गतोऽथायस्थोत्ताने ठेख्यवाचने ॥ १ 

दारः 

कतेरीयुखवतेना, 
त्रिपताकोक्तरीयैव कर्तरीमुखवर्वना । 

कतेरीविकृतिः-हसतः 
वामदृक्षिणहस्ताभ्यां कर्तर्यो तिथेगाकृती । 
मिकिते कर्तरी विकृतिरियाहूनीश्यवेदिनः ॥ 
पुरोभागेत्वयं हस्तः समरतां नियोजयेत् । 

अश्षोष्यः 

विनायकः 

कतैरीस्वस्तिकः हस्तः 

कर्तरीस्वस्िकाकारः कर्त॑रीस्वस्िको भवेत् | 
पारर्वभागे त्वसो हस्तः वृक्षाणां च निरूपणे ॥ 
शाखासु चादशि करे चनियोज्यो बुधोत्तमेः। 

विनायकः 

कते्य॑श्चितम्--उष्पटतिकरणम् 
चरणो स्वस्तिकीछरतय करियते यत्र चाच्ितम्। 
कर्तयेद्ितकं तत्तु कथितं रृत्तवेदिमिः ॥ 

कतेयुतप्टवनम् 
उत्प्टुत्य प्रपदेस्सम्यक् पादस्येकस्य पृष्ठतः । 
कतरी विन्यसेदेषा स्यादुल्प्टवनकर्तरी ॥ 

वेमः 

नाव्यद्पंणे 

करषकः- देरीतारः 

छघुदन्द्रं च सगणः कर्षके परिकीर्तितः । 
नन्दी 

केटम् धातुः 

एकस्वरं यदानानास्थानकं तन्तिकाद्रयम । 
अङ्खष्ठाभ्यामेककारे निहन्ति स्यात्करं तदा ॥ 

वाज्ञैः 

--वीणावादने गुणः 
कपोतकूजितकटं कलमुक्तं कडाविदा । 

कुम्भः 

---ग्यञ्ञनधातुः 

तन्तरिकाद्धितयं नानास्थानमेकस्बरं यदा । 
हन्यते युगपदुद्ाम्यामङ्गष्ाभ्यां कटं तद्। ॥ 

कुम्भः 
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कटकष्टी- मेरुरागः ( मायनप्रियमेरुजन्यः ) 
(आ) सरिगमपनिधनिस. 
(अव) सनिधमगरिस. 

करगडः--मेररागः ८ गायनप्रियमेखनन्यः ) 

(आ) सरिमगरिगमपधनिस. 
(अव) सनिपधनिधपमगरिस,. 

म्म 

कटचारिका-- 
स्वल्पचिन्दस्य नामान्तरम् । 

कटणष्वनिः- देशीताछः 

सल्पैः स्यात्करष्वनिः ॥ 5 1 ऽ 

श्रीकण्ठ; 
कटध्त्रनिखषुदधन्दं गुरुरैधघुरथ ष्टुतः । 

हम्मीरः 

करुभ्वन्निः सर्ष्टुतः ॥ ऽ । ऽ 

कृटन् पुरम्-- पादमणिः 

त्रिताडिते गा मञ्जीरदिञ्चिते वा ( स्थिते यदि ) । 
दितीयश्चरणस्तिष्ठमङ्गलीप्र्ठभागतः ॥ 
कुयातस्वकीये व्यापारं तद्धवेत्कलनूपुरम् । 

अन्यत्रापि भवेदेतदौ चित्यात्ताख्बाययोः। 
ज्यायनः 

कंलपश्चमः- मेररागः ( मायामारुवगौरमेरुजन्यः 
(आ) सखधमगरिगमपधनिस, 
(अव) सधपमगरिस, 

कटखमहस्तः 

अधोमुखः कपोत कठमो नाम हस्तकः । 
अधोमुखन्त्वयं बध्वा जन्मसटनिषूपणे ॥ 

1 
विनायकः 

कटरवा--श्रुतिः 
पद्वमस्य तृतीया श्रुतिः ॥ 

केरविङ्विनोदः-- चारक | 

उद्यतो मस्तकादृष्यैमाकारालयुडितौ कयै । 
न्या समसिद्वारेण पाशवैयोद्ैतमानतो ।! 

अजग 

क्रियां यद् छुर्वते च पतमोत्पतनात्मकम् । 
कटविङ्कविनोदास्यश्चाखको जायते तदा ॥ 

कलशः हस्तः 

पताके मुष्ठिका बद्धा कट्डो रदिखरान्विता । 

कटशवर्तना ॥ 
नाममानप्रसिद्धा । 

कलहंसः मेखटरागः ८ यागप्रियामेरजन्यः 
(आ) सरिगमपधस. 
(अव) सनिधपमगरिस. 

कटहंसः- प्रबन्धः 

गयेन कठ्ंसः स्यात्वराः पूरते ततः परम् । 
कितो भजयेः प्राज्ञैः कर्हंसो निगद्यते ॥ 

~-प्वन्धः 

एकं पाद् पुरो गीत्वा गीयन्ते च स्वरास्ततः । 
हपादित्ारसंयुक्तः स॒ भवेत्करहंसकः ॥ 

पादे न भजयेयुक्तः कतेव्यस्समनीषया । 
पश्चत्स्वराः प्रयोक्तव्याः प्रबन्धे कटहसके ॥ 
ˆ सुबनधारण महाबखविष्णो?, । 
ईेटग्ठक्ष्यपदे पूवं गीत्वा गायेत्ततः स्वरान् । 
दयपातारेन मेधावी प्रबन्धे कल्ह॑सके । 

--प्रवच्धः 

विहाय प्रथम पाद स्वरा गेया विदोषतः | 
छन्दसा कठहैसेन इपाताठेन च सुट् ॥ 
पादान्तरेस्तथाभोगः खवरेन्यांसस्य गीयते । 
क्सो भवेदेव, 

अस्य भेदास्तु सङ्गीतसुधायासुक्ताः । 
चपुदेण्डीप्रकारिकायां तु कटहैसछन्दोलक्षणं 
दैसाख्यवृत्तेनभ्रान्तया नाम उक्तम् | 

कटदहान्तरिता- नायिका. 
ईेष्योकरहनिष्कान्तो यस्या नागच्छति भियः । 
सामषवससंमराप्ता कठान्तरिता भवेत् ॥! 

9 "थ 

कर्टन्तरिता 

वेभः 

भागमहः 

कटिनाथः 

श्रीकण्ठः 

मनर 

सोमेश्वर, 

हरिपार, 

भरतः 
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कखा-तल्प्राणः 

जातिभेदेन ताखानां पादभेदोऽप्यनेकधां । 
चतुरभश्यतुष्पादः चयश्रः पादवयै भवेत् ॥ 
कलाराब्दः क्रियायाश्च कले छघुनि वतेते । 
तत्र चैककर्श्चादौ कटा वक्रे प्रगीयते ॥ 
तेषु वक्रभ्रमणिन ताटोऽथेककलादिकः । 
वक्तं गुरुः - पारिभाषिकरारूरियर्थः। 

अय भावः । एकैकपादे गुरुरेकश्चेदेका कला । गुरुरिति 
यथाक्षरः पारिभाषिकराब्दः । न तु यदछब्दरखासत्रे वतेते मात्र 
भेदेन एकगुरूरचेदेका कटा, द्ेगुरू चेदिकलः, यदि चत्वारो 
गुरवस्स चतुष्कः । अयं सम्प्रदायो मगेताक एव । यथाक्षर 
इत्यक्षराणामनतिक्रमः । अव्ययीभावः । यथाक्षरमस्यां ते इति 
मत्वथये । चच्चत्पुटस्य चत्वारः । चत्वारो गुरवः । 

चच्चत्पुट स्वपादेषु द्विकले द्विकलो मतः। 
चतुष्कलः स्वपादेषु कखानां तु चतुष्टयम् ॥ 
पादभगेश्वतुर्भिंस्तेमावा स्यान्मद्रकादिषु । 

एककटचच्वतपुडे चत्वारः पादभागा एका मात्रेति कथ्यते । 
चतुष्पादो द्िकरोऽपि चतुष्पादश्चतुष्कछो वा मनैव । भत्र 
मात्राङाब्दः पारिभाषिकं चतुरश्रजातो चतुष्करचच्वत्पुटतास्य 
षोडशरुरवो भवन्ति । सैका मात्रा । रोके द्वे मात्रे गुरुः । अत्र 
पारिभाषिकमत्रे द्वे पारिभाषिकगुरुभेवतः । स्वाभाविकगुरवो 
द्ातरिरात्तुल्या भवन्ति । एष पारिभाषिकगुरुरूपचश्चत्पुटः एक- 
कखरचेत्स एव द्विगुणितः द्विकलः । तस्मिन्पारिभाषिकगुरू दरौ । 
मातच्राश्चतसखः । चतुष्षष्टिस्वभावरुरवः। सोऽपि द्विगुणितः टिगु- 
णित चतुष्कटेकद्विकल इति नामा च वर्तते । तस्य स्वभाव- 
गुरवोऽष्टाविंशत्युत्तरदातम । पारिभाषिका। मात्रा अष्टौ । अयं चतु- 
रश्रस्य परमावधिः । अष्टाविंशात्युत्तररातरूपश्चन्चत्पुटोऽधाधरूपेण 
विभानितरचेदेककख आगछति । वधमान करणं वधेमानयोगः। 
ह्ानकरण हासयोगः । अपि च 

गुरूण्येककठे ताके यावन्त्येव ठघुक्रमात् । 
यावन्यश्च कटा भगाः तावन्ति परमावधि ॥ 

अयमर्थः। - चतुरश्रजातो चच्चत्पुटेककरुस्य चत्वारो गुरवः। 
अश्र रघवः । पोडच द्रुताः । दवात्रिशदनुद्रूताः । चतुष्षष्टि चतु- 
भगाः । सा्टाविरातिरातं कलाकाराः । एष परमावधि निर्णयः। 

--अच्राराङ्का 
कलानिरूपणे तेषां लिकटा नोच्यते कथम् । उच्यते । 
तथापि चतुरश्नस्य त्रिकस्य चतुष्कटात् । 

उयश्नाद्धेदस्य सिद्भयथ त्रिकला तेषु नोदिता । 

कखः 

चच्वपुटस्य त्रिकठे द्वादश गुरवो भवन्ति । चाचपुटस्य 
चतुष्कठेऽपि द्वादञ्च कलः । तयोः संशयः स्यात् 

--क्षप्िककरः। 
प्रत्येकं चतुरश्नादेः चतुभांगाश्च तत्कलाः । 

एकं त्यक्ता त्रिभागा स्यात् क्षिमैकसंन्ञका वुयैः ॥ 

अय भावः- ताखकलाः समाहलयय चतुर्थभाग निरस्य यदि 
त्रिभागो गृह्यते सा क्षिप्रैककटा । एककले चत्वारो गुरबः। हि- 
कठेऽष्टौ । चतुष्के षोडरा। आहयाष्टाविंशद्गुरवः । चतुर्थ- 
भगे गुरवस्सप्न । क्ित्रैककरचश्वत्पुटे एकविशतिगुरबो भबन्ति। 
तथेव चाचपुटे पच्चदश गुरवः । एको घुः एको दरतः । अनेन 

| करमेण षटूपितापुलक सेपक्र्टाकोद््दरताेष्वपि द्िकखादि- 
वधंमानयोगो रम्यते । स्वयमूह्यम् । 

भच्युतरायः 

बधेमानादिनिरूपणावसरे तलक्षणं पुनर्व््यते । 
चाचपुटादिताखानां रिण्टानां चायमेव क्रमो वेदितव्यः ॥ 

केखा--वीणाङ्गम् । 

नादं सञ्जीवयव्येषा यतो जीवा ततः स्मृता । 
तामेव च कां प्राहुस्तन्त्रीपत्रिकयोः कम् । 

कुम्भ, 

एकतन््री ङब्द् परयत । 

तन्त्रिका पचिकायां तु कचिद्धगतिका न वा। 
ग्ना सेव कटा ज्ञेया वीणप्रावीण्यङािमिः ॥ 
वीणाखक्षणे द्रष्टव्यम्| 

पश्वदेवः 

__ श्रतिः 

पच्चमस्य हितीया श्रुतिः ॥ 
जम 

कराः 

अद्धग्रयङ्गकोपाङ्गनत्येपेवं विधाः कराः । 
कथ्यन्ते नागमदेन शाग्र आखोड्य भारतम् ॥ 
चक्रभ्रमणिका पूवं गोरकेश्चेपण ततः । 
कास्यपास्य शिरसि साम्भसरिस्थतिरेव च ॥ 
अश्टादशविलासानां सचक्रमधिरोहणम् ॥ 
चापस्यारोहण तद्रत्खङ्ख धाराधिरेहणम् । 
खद्धापस्याथ धरथ ठकलाट नासिकाग्रतः ॥ 
चिबुके चैव चतुरं ्चकगोरक संयुतम् । 
गुलिकामुखगुम्मश्च वक्षः पृगीषिदारणम् ॥ 
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नेत्रसुीग्रहश्चेव द्वादरीति कलाः किर । 
अनुषङ्गेण चैवासामन्ये मेदाश्तुदैडा ॥ 

मागमह्ः 

कठाकरणः- देशीतारः 

<ऽ॥७155॥००००६5॥ ००००५ 
हम्मीरः 

कखहरः 

एतदीयग्रन्थः ~ कछाङ्करनिबन्धः । तस्माच्श्छोकाः सङ्गीत- 
नारायणे उदाहृताः । अयं षोडययरातके उद्देशो स्यत् । 

करानिधिः 

कलाः षोडशा । यस्मिन् बर मुखताररन्ध्रयोरन्तरारं षोड- 
शआङ्गुखुमान स कलानिधिः । 

--मेख्रागः 

(भा) सन्रिन्गमन्पध०्न्निस. 
(अव) सनि०न्धपवन्मन्गरिन्स, 

करापः-गीताखङ्कारः ( मठयमेदः ) 

रङ्गतांठे च विज्ञेयो टघुश्वेको गुरुदयम् | 
करापो मठथकस्तेन रसे रौ द्राभिधानके ॥ 

सगीतसारः 

-देरीतार 

कलापे सगणः पश्च ऽ 5 । < 
(अब्र चिन्यासे सगणस्थाने तगणो विद्यते) 

कुम्भः 

--श्रोणीमूषणम् -- पञ्चविंशर्तायुतम् । 

---हसः 

कलापस्स च विज्ञेयो संयुतश्च किरीटके । 
नोगष्टः 

सभाधीशमुख हस्त छर्वोर्ध्वविरखाङ्लिः । 

अस्य प्रे द्वितीयोऽपि तदङ्गस्यन्तराङ्गखिः । 
उभयोः करयोः प्रान्ते तथाङ्कष्टो बहिगेती । 
करपहस्तकं प्राहुः केचिच्छेषकरं त्वयुम् ॥ 
भअभमिनेये फणीरोयु तथा भूमीश्वरे जगुः। ` 

कठपिमण्टकः 

कलापमण्टको ज्ञेयो न गणस्स धिरामवान् । 
11 | 

करस 

कृलापी--अङ्गलिमूषणम् 

कराभ्रण-मेररागः ( हरिकाम्भोजीमेरुजन्यः ) 

(आ) सरिगमपधनिसख, 
(अव) सधपगरिस. 

कटामू्तिः ; ( भवप्रिया मेखजन्यः ) 
(आ) सगरिगमपस. 
(अव) सनिधपमगरिस,. 

मन्न 

कलावती- मेररागः ८ चक्रवाक मेरुजन्यः ) 

(आ) सरिगमपधनिपस. 
(अव) सनिधनिपमगरिस. 

+¦ 

कलसः 

मेघपडन्तो यथा बिदयुच्चकास्ि सचम्त्छतिः । 
तथा यवर पताकादीन् श्तमानच्रतान् करान् ॥ 
तियेगूर्ध्वमधोधश्चेदारादातन्बती नरी । 
विभाति बिद्य॒दायस्तु कलासस्स तदोदितः॥ 
विद्यत्कखासः खङ्गाद्यः कलसो मृगपूर्वकः। 

बकाः प्रवपूर्वश्चं हंसायश्चेति षण्मता ॥ 
तत्राद्यौ पतमानेन गुरुमानात्ततोऽप्रिमौ । 
पड्चमो ख्घुमानेन ष्ठससयाद्द्रुतमानतः ॥ 

तत्ायः षड़धः खण्डकला स याच्चतुर्विधः । 

तृतीयस्तवेकधा तुयेपव्वमो स्तरदचतुर्विधौ ॥ 
त्रिधान्तिमः केटासः स्यादेवं द्वाविरतिर्मताः । 

अरोक्छः 

कलासः- देरीनृत्ाङ्गम् 

विविधः पादञब्देश्चालङ्कुतं यनिमिश्रितम् । 

- मध्ये पिद्लमुरूयक्तं हश्धापि मनोहरम् । 

कलासरूपकं म्रोक्तं सङ्गीतक्ञे पुरातनः । 

कैलासा-देश्ीखस्याङ्गम् 

गीतान्ते स्थापने चापि ख्यतारुसमे बुधैः । 
कलासा कथितस्सोय चत्तस्यापि समापत् ॥ 

 देवणः 
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दचतुष्के गद्वय पुनस्तथा । 
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नान्यः 

कलिङ्कः- देशीतारः 
कलङ्के स्याद्विरामान्त बिन्दुत्रयमतः परम । 

रक्ष्मणः 

कलिङ्कपण्टः- देशीतारुः 

कणिङ्गमण्ठो विज्ञेयो दरूतो रुघुदय भवेत् । 
० ॥ दामोदरः 

कटषम्- दोन् 
वणोऽविभागो निद्रादेर्यस्य तत्कट्ुष विदुः । 

अरदातनयः 

करोपनता- मूछंना 

मध्यमग्रामे तृतीया । 

(आ) रिगमपधनिस। 
(अव)सनिधपमगरि। 

पण्डितमन्डली 

काटोपनतेत्यपि रूपान्तरं पठति , 
मन्यः 

कृल्पतसर्ः- मेररागः 

दहीते कट्पत्वाख्ये तीव्रतीत्रतरो गरी । 
रिषभोद् भराहसंयुक्ते षड़जन्याससमन्विते ॥ 
साय गेयः ॥ 

भहोबिलः 

कंल्पनृत्तम्- दशीनृत्तम् 
कञ्ित्करणमाभिय स्थानकं वा यथेप्सितम् । 
एवै न्यासविधिं छरुयोदप्रायो चरयविचक्षणः। 
प्रायज्चो गीतनृव्ये तु कल्प्यतालो बुधेर्मतो । 
यतो विनाभ्यां नामाति नख सवाङ्गसुन्दरम् । 
यो गीताद्यपरस्यादो तदन्तसपशेर स्कः । 
अपरस्य पदास्यादौ स कट्प इति कथ्यते ॥ ॥ 

ह 

कल्पभूरुहः-देीतारुः 

अनुद्रतमुखान्यश्वङ्गान्यन्ते तु निध्वनिः। 
कल्पभूरुहे ॥ 

न्मश्वणा 

कत्याणकरदुङ्खः 

कैल्पवद्टी-- नृत्तपकम् 
कल्पवही भवेद्या स्याच्छरङ्गाररसभावयुक् । 
उदात्तनायकोपेता ¶ीठमदोपिनायका ॥ 
अस्या वासकसल्ना स्यान्नायिका वाभिसारिका । 
द्विपदो खण्डगेयाढया रथ्या रासकताख्युक् । 
रखयताटयुता खास्यद्शकेन समन्विता । 
ईटशी कस्पव्हीस्याद्यथा मणिकवद्िका ॥ 

दारदातनयः 

कैल्पन्रक्ुहस्तः 

अधोमुख तु सुट हंसस्य हृदये तथा । 

बध्वा तध्व प्रचछितः कस्पबक्षाख्यहस्तकः ॥ 
पुरोभागे त्वय हस्तरत्वभिखाषार्थसुचने ॥ 

विनायकः 

कल्पितोपमा--अरङ्करः 

( उदा- ) क्षरन्तो दानसखिर लीरखमन्थरगामिनः। 

मतङ्गजा विराजन्ते जङ्गमा इव पर्वताः 
भरतः 

कल्याणः- देरीतालः 

ताठे कस्याणसंकञे तु ठृतीयोर्ध्वद्रतो भवेत् । 
॥ 

© © @ दामोदरः 

-मेरुकतां 

यत शुद्धो सपो स्यातां गनी च सपतो सपो । 
साधारणोऽपि गान्धासे मेखः कस्याणसंभवः । 

त्रिषड्जो गोयते साय पूर्णः कस्याणसंज्ञकः । 

रित्रयाणाथवा युक्तः ग्रोक्तस्सङ्गीतवेदिभिः ॥ 
श्रीकण्ठ 

--मेरुरागः 

मस्तु तीत्रतरो यस्यिन्गनी ती व्रावितीरिती । 
गान्धासोद् मराहकल्याणे नारोहे तिष्ठतो मनी ॥ 
तृतीय प्रहरोत्तरे गेयः । ` 

भहोबिखः 

दल्याणक्रः--गान्धारमामे नारदीयतानः 

रिगमसपनि. 
मान्यः 

कल्याणकरशुङ्खः 
नि # 



कल्याणकेसरी 

कल्याषकेसरी-मेखरागः ( मेचकल्याणीमेखुनन्यः ) 

(शा) सरिगपथधस. 
(अव) सभधमपमगरिस. 

मन्न 

कृल्याणतरङ्किणी- मेररागः[खरहरपियामेखुजन्यः। 
(आ) सभगमपमगमनिधस. 

(भव) सनिधनिपधमपगमरिगरिमगस 
मष 

कल्याणनाटरः- रागः 

कल्याणनाटो बिक्ेयस्संपूर्णो रियो मतः । 
षड़जलयेपि केडिचत्त॒ संप्रदिष्टो मनीषिभिः ॥ 

दामोदरः 
_ मेटराग ५ 

कल्याणमेखसभूतोऽवरोहे गधवर्जितः । 
षड्जादिमूषनोपेतो रागः कल्याणनाटकः ॥ 
सायं गेयः ॥ 

कल्याणपुरनायकः--देीताखः 
ततरच कल्याणपुरनायके गै चतुद्रेती । 
चापयोरन्तरे बिन्दुद्चतुदरययथ कमुके ॥ 
इ ऽ ०००००५5० ००० <, 

सहोबिर ड 

गोपतिप्पः 

कल्याणमण्डः- तारः 

भाच्वतुखेघुनिदशब्द भवेत्कस्याणमण्टके । 
5111111 

| वेदः 

कल्याणमण्टकाः- देश्ीतारः 

भरचतुखेधु निःशब्दं भवेत्कस्याणसंज्ञदे । 
ऽ1}}11) 

दामोदरः 

कल्याणरागध्यानम् 
करे कृपाण तिरक टारे धत्ते प्रतिष्टस्समरे प्रचण्डः । 
आरक्तव्णस्तपनीयमूषः कस्याणरागो निना प्रदिष्टः ॥ 

श्रीकण्ड; 

कन्याणवराटी--मे्रागः 

कल्याणोपपदा या सा वरादी गादिमूरैना । 
कल्याणमेटसंभूता मपांशन्यासका स्मृताः॥ 
तृतीयम्र्दरोत्तरगेया ॥ 

सहोबिदः 

कलोरुष्वनिः 

कल्याणवसन्तः- मेररागः ( कीरवाणी मेख्जन्यः ) 

(आ) समगमपधनिस. 

(अव) सनिधपमगरिस. 
मज्ञ 

कल्याणहस्तः 

अङ्कल्यः कुञ्ितास्सवोः पद्मकोशोपरिखििताः। 
कल्याणाभिधहस्तोऽय कीर्तितो भरतादिभिः! 
पुरोभागे त्वयं हस्तो मधुपकैमिरूपणे ॥ 

विनायकः 

केल्याणी-मेरुकतां 
बर्हचतुव्ेषदराज विरुद्रमध्यपच्चाच्युताश्वहरछुञ्जरमेवमेव । 
कृट्याणिराग इति रम्यमनेकभङ्गथा 

सपूर्णमेव परिनन्दति याज्ञवस्क्थः ॥ 

सपो शद्धो । रिथो चतुःश्रुतिकौ । साधारणो गान्धारः । 
कलिर्निषाद्ः। कल्याणीति कान्तं शब्दस्वरूपमन्येः पठितम् ॥ 

परमेश्वरः 

-मेखरागः ( मेचकल्याणीमेखनन्यः ) 

(आ) सरिगमपधनिस. 

(अव) सनिधपमगापरिस.. 
मघ 

कल्याणीरागध्यानम् 
कणाद्रीणादस्तां कनकक्ुसुमावृतगलां 

हरिद्रासुद्राङ्गाननरुचिरजख्जां धृतवराम्। 
राकीरारहंसीमुखमुखरसन्तोषितगलां 
सुकल्याणं ध्याये मम मनसि नित्य क्रतुमतीम् ॥ 

रागसागरः 

कद्टिनाथः 

सङ्कीतरलनाकरव्याख्याता । कणोटक देवरायस्यास्ान कविः।। 
कट: १४२९० 

क्टोटः-मेररागः ( हरिकाम्बरीमेरजन्यः ) 
(आ) समगमपधनिस. 
(अव) सनिधमगरिस. 

। मन्न 

कृल्टोरध्वनिः-मेररागः ( सूर्यकान्तमेजन्यः ) 
(आ) सरिमगमपधपनिधनिस, 
(अव) सनिधपमनिधमगरिस. 



हस्तः १९५ 

कवचहरः 

प्रसारिताधेचन्द्राभ्यां बाहू सम्यक् पिधाय च। 
व्यलययेन भवेद्धस्तः छुवचो देवता रविः 

द॑राने न्यासभेदे च स््रीस्तनांच्छादने तथा। 
विनीतभटसेवायां विनियोगोऽस्य कथ्यते । 

$वलस् 
बाह्य शरीरज चमं कवरं परिकीर्तितम् । 

गौरीमतम् 

सोमेश्वरः 

विकान्यप्रशसा- पूर्वरहगाज्ञम् 
गोत्रे नाम च बध्नीयात्पूजावाक्यं सभासदाम्। 
वाञ्छाकरापस्तु क्वेरभीष्ठार्थप्रकारानम् ॥। 
स्वाभिधेयगतत्वेन तद्धा परिपटथते । 
सवगतं तु स्वगोतादि स्वस्य कीर्तिप्रकाशनम् । 
अभिघेयगतं तत्तत्काव्यनाम्ना प्रकाडानम् ॥ | 

रारदातनयः 

वितम्--वायप्रबन्धः 

नातिदीषे द्रा स्यात्खण्डं शुद्धादिनिर्भितम् । 
यद्रा वर्णसरेणाऽथ ताटक्खण्डं सकृद्धषेत् ॥ 
इत्युद्म्राहथवो कृत्वा स्वोदुूमाहन्यदरेऽत्र वा । 

स्वोद् महे यत मुक्तिस्तत्कवितं कवयो विदुः । 
अस्य नामान्तरं प्राहुरन्येऽबछेद इत्यपि । 
भवेदिहद्रतै मान वणँ प्रायः सयुरुद्रताः ॥ 
बाहुल्ये नतेन दीघर निःराङ्केनेति कीर्तितम् ॥ 

शुद्धः कृटेस्समस्तैश्च व्यरेधः पारैर्विनिर्मितम् । 
यद्वा वर्णसरेणाथ भवेदुद् माहखण्डकम् ॥ 
ध्रवखण्ड तारगेव ततो यल विधीयते । 
उद्माहस्यान्यखण्डे वा सुक्तिरुद् माह केऽथवा ॥ 
तद्धवेत्कवितें तदूज्ञेरवच्छेद इतीयेते । 
अत्र ज्ञेय द्रुतं माने बहुशो दीप्रनतनम् ॥ 
आडम्बरद्च वणानां प्रायेण परिकीर्तितः । ॥ 

- 

उदुम्राहद्धितयं यत्न वारमेकं यथा ध्रुवः । 
पुनम्रादेण मोक्षरचेदवच्छेदस्स कीर्तितः ॥ 

सोमेश्वरः 

दावुदम्राहौ ध्रवद्चैक उदूम्राहे चैव मोक्षणम् । 
अवच्छेदोऽयमुदितः कवित्वमिति सोऽपरे ॥ 

सोमराजः 

काकली 

कपिग्रथानमागाः 
सुङ्कमारः, स विचिः मध्यमश्चोभयात्मकः । 

कुन्तकं 

कविसमयाः 

समयो नातिलङ्गयः स्वाच्कविभिस्सक्टैरपि । 
सतोऽप्युपेक्षण ज्ञेय असतश्च परिग्रहः । 
बाहल्यान्नियमः कापि यतदचेवोपवर्णनम् । 
चतुधा समयो वाच्यः यथा्ञोकतरोः फलम् ! 
फटपुष्पे चन्दनस्य नाकिकेरस्य पुलकम् । 
समुद्रे पङ्कज वण्यं हंसास्सर्वसरस्वपि । 
गिरिषु स्वणरतनानि ज्योत्सनापास चकोरैः । 
यञ्ोहासगते ओय काष्ण्यं चेतरपापयोः। 
म्रतापस्य च तीव्रत्वं म्यादुत्वै बचसामपि । 
स्वभावस्य च सौरभ्यं रौहित्य रागकोपयो;। 
नीख्रयासलक्ष्णानमिक्य ज्ञेय प्रयोगतः | 
नियम्य जातिपुष्पस्य वषास्वेषोपवर्णनम् । 
कोमुदीशुङ्कपक्षेषु वसन्ते कोकिरध्वनिः । 

॥ मलये चन्द्रनद्रमः । 
सदेन पदार्थेन तत्कायैस्योपपादनम् । 
इयायुन्नेयमन्यव प्रसिद्धं सन्निबन्धनम् । 

सन्गीतमीमांसा 

कषायवणेः 

नीररक्तसमायोगात्कषायो नाम जायते । 
भरतः 

कंस्यपात्रधारण- कसा 

भूमो लठन्ती दधती च कांस्यपात्रे शिरोऽगरे खजर हि यत्र । 
नटी समे भ्रामयते कराङ्घरिपद्यो तु चक्राण्यथ सा तरङ्गी॥ 

नागमः 

कीस्यवडः--ताख्वायम् 

अत्युञ्प्ष्ठो वदने विशाखः स्यात्पद्धिनीपत्रसमानकान्तिः । 
विन्यस्य रन्ध्रस्य च सूत्रदोरं विषय ॒तस्मिन्नखिरोत्सवेषु ॥। 
प्रवायते कांस्यवडो विचित्र दण्डेन षरैर्विविधैरूपेतः । 

कुम्भ 

काठरकपाद्ः- ताखगक्षरम् 

तालाक्षरराब्दे द्रष्टव्यम् ॥ 

काकरी-शरुतिः 
तारधेवतस्य द्वितीया श्रुतिः । 

पार म 



कक्रिता 

काकिता- एूत्कारदोषः 

काकी--वंरो एत्कारदोषः 

काकी काक्वराकार्तारन्युनसवसे भवेत् । 
कुम्भः 

काकी ताररक्तिविवरजितः, 

कङ्कः 

सारीयामथ वीणायां च्निभ्यस्थ्थानेभ्य एव तु। 
उरसः शिरसः कण्ठास्स्वरः काः प्रवर्तते । 
आभाषण च दूरस्थे रिरसा संप्रयोजयेत् । 
नातिदूरे च कण्ठेन ह्युरसा चैव पार्वतः । 
खरसोदाहते वाक्यं शिरसा दीपयेदूबुधः । 
कण्ठेन शमनं कुयात्पाछ्ययोगेषु सर्वदा । 

काफि विधा-साकाद्् मिसका्कः चेति । अनियुक्तार्थकं वाक्यं 
स्ञाकाह्मिति संज्ञितम् । 

नियुक्ताथ तु यद्वाक्यं निराकांक्षं तदुच्यते । 

तत्र साकाङ्क नाम ॒तारादिमन्द्रान्तमनियुक्ताथे अनिर्यातित- 
ब्णालङ्कारं, कण्ठोरस्खानगतम् । निराकारः नाम नियुक्तां 
नियोतितवणोरङ्कारं शिरस्खानगतं मन्द्रादितारान्त । 

भरतः 

-- रक्षणम् 

वाक्ये विधीयमानोऽ्थं येनान्यस्व प्रपद्यते । 
भिन्नकण्ठध्वनि्ी रे: स काछुरिति कथ्यते ॥ 

भोजः 

यथा ~ वेण्यां -- स्वस्था भवन्त्विति भीमवाक्यम् । 

कङ्गटः--दस्तः 

काङ्गूेऽनामिका वक्रा भवेद्वा कनीयसी । 
उष्वौसत्रताधनिसंस्थानास्तजेन्यङ्कष्ठमध्यमाः ॥ 
फलेऽल्पे च मिते प्रासे स्यद्विडारुपदादिषु । 
चिज्ुकमहणे चैव बाखकानां विधीयते ॥ 

शङ्गे १ 

काञी-करिमूषणम् 

चतुरङ्गरविस्तारं जघनाभोगवेष्टितम् । 

सोवर्णरत्नखचिते सूब्रकैटम्बने्यैतम् । 
काच्रीदामेति विख्यात कटिभुषणसुत्तमम् । 

सोमे शरः 

£ 

श्रोणी भूषणम् 

एकयष्टियुता । यष्टिः छता । 

काञ्चीयमकम्--अरुङकारः 
पादस्यादो तथान्ते च य स्यातां पदे समे । 
तत्का्चीयमक नाम - 

( उदा.) याम चन्द्रवतीनां द्रवतीनां - 
मरतः 

काञ्चुकीयाः 

ये विग्रास्सदयसंपन्नाः कामदोषबिवर्जिताः । 

ज्ञानविज्ञानछुशखाः काञ्चुकीयास्तु ते स्मृताः ॥ 
भरतः 

काण्डञ्वलनम्ू-मेररागः ( कामवर्धिनीमेखजन्यः ) 

(आ) सरिमपनिस., 

(अव) सनिधपमगरिस. 

म् 

काण्डदरूमः-मेकरागः ( धीरशङ्कराभरणमेरजन्यः ) 

(अ) सगमधघमनिस. 
(अव)सनिमगरिस. 

मञ्ज 

काण्डबधरः-- श्रव्यकान्यम् 

यत्रेतिहासम खिट यथास्थितं चैकमेव भाषन्ते । 

ऋषयस्स काण्डबन्धो रामायणसनिभो भवति।॥ 
भोजः 

कातरम्--दशेनम् 
सहायान्वेषणपरं यत्तत्कातरमुच्यते । 

सारद्तनयः 

कातरा-देशीचारी 

नन्द्यावर्तसितो पादो पश्चाचेदपसर्पतः। 
सा चारी कातरा प्रोक्ता देशीरृत्तविचक्षणेः ॥ 

कातयैम् 
कातयं गतयैयैता - 

भावविवेकः 
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कादम्बिनी-मेररागः ( चक्रवाकमेरजन्यः ) यादश्यमापिवन्तीव भे सवस्था विकासिनी । 
3 सभकषेपकटाक्षा सा आन्ताऽनङ्गविवधैनी ।! 

(अव) सनिधमरिगमगस. ५ 

कानडा-मेररागः ( धीरशङ्कराभरणमेखजन्यः ) षड्जस्य तृतीया श्रतिः । 

(आ) सरिगमपमवषनिस. कान्तामणिः-मेख्कर्ता ( रागः ) 
(अव) सनिधनिपमपगारिस. सरिग०्न्मपधनिन्ख, 

म्न 

कानडादर्बार- मेररागः ष 
कान्तारः-गीतारुङ्कारः निसार्कभेदः 

आ -स०्रिगन०्म००न्थनिन्स.  छिरामानतं 
व ख्घुदय विरामान्तं तारे कन्दुकनामनि । 

मेललक्षे दरतर्येन गातव्यः कान्तारो भवति स्फुटम् ॥ 
संगीतसाहदऽ 

कानङडगगण्यानम् वि 
कान्तारग्रिया-मेररागः ( न्भेरवी मेखजन्यः ) 

कृरितटकचबन्धां काछिमाङ्गीं फुरङ्गीं | क ॥ 
वद्ननिितदत्ता -सरिगम 
वदननिहितदस्तां चारुभुषाविरोषाम् । भ 
(र अव-सनिधमरिगमरिस. 
वटविटपिसमीपावासरोलं सीख 
मदनरणपरोढां कानडां चिन्तयामि ॥ कामितिः- कान्यगुणः 

रागसागरः अ चि ति 

| यन्मनः श्रोत्रविषयमाह्यदयति हौन्दुबत् । 

कानडी--मेररागः ( मेरुकताऽयै रागः ) लीखाद्र्थोपपन्नां वा तां कान्ति कवयो विदुः ॥ 
तीव्रगान्धारसम्पन्ना मभ्यमोदू्रहधान्तिमा । मरद्ध 
सांशस्वरेण संयुक्ता कानडी सा विराजते ॥ | यन्मनोविषयमाहादयति यथा शङ्गारविभावरूयं । लीटादि- 
ठृतीयप्रहरोत्तरगेया । बेशकङायन्द्रं यूप 

त लङ्कारसुन्द्रं काव्या तत्कान्तिगुणयुक्तम् । तदेव 

दीप्ररसत्वसुक्तमन्यः । विभावादीनां दीप्रत्वमिति यावत् । 
। कानवघन्तः- मेरूराग ‡ ( खरहरपियामेरख्जन्य › ) सुखोश्वारणमाकान्तिः सन्धिस्सन्तानसम्पदा । 

आ -सरिगमपधनिस. 
अव-सनिधपमगरिस. आीञ्वस्य कान्विः। बन्धस्यौञ्वल्यम् । 

मलज्ञ वामनः 

कान्तः ( प्रबन्धे ) नादः मा गर्वमुद्भह कपोलतले इदयस्मशछखेक्ते नायिकायाः सप- 

तरिस्थानगतिसंपूर्णः श्रोरृपीयूषपेशलः । ल्न्यामीष्योनुबन्धेन प्रतिपादितस्य भ्रियतमानुरागरक्षणस्य ङ्ग 

नादः कान्त इति ज्ञेयः कान्तवणंजनप्रियः॥। रस्यौजवल्थ कान्तिः ॥ द 
कुम्भः साहित्यमीमांसा 

कान्तारः कापिः- मेररागः ( खरहरप्रियामेख्जन्यः ) 

शा-सरिगमपयधनिस. 
सहषा च प्रसन्ना च सकामापाङ्गसङ्गता। 
कान्ता दृष्टिस्तु संभोगश्ङ्गारे विनियुज्यते ॥। धव~-सनिधयमरिगमरिस. 
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कापिरागभ्यानम् 
हेखाया निजनायकाङ्कनिवासिनीं सविलासिर्नी 
गौरवर्णविभसितां बहुभूषितां शुकतोषिताम् । 
नीखवस््रधरां सुधामयमन्दिरां विजितेन्दिरां 
संस्मरामि हदयांबुजे मम कापिकां स्मरदीपिकाम् ॥ 

रागसागरः 

कापी मेकरागः ८ श्रीराग॑जोऽयं रागः ) 

कापिरागे छागगजौ श्रुतियुक्तो विशेषदः। 
गनी लिश्चुतिको ॥ 

परमेश्वरः 

काबुलः-- ध्वनिभेद 

बाहुस्यान्मन्द्रसंस्परौः माधुयैगुणसंयुतः। 
कावुखस्स परिज्ञेयो गीतध्वनिविशारदेः ॥ 

पार्वदेवः 

कामः- देरीताटः 

दद्य च गुरुः कमि ००5 
श्रीकण्ठः 

कामकटुरम्- देशीरतम 

वामे करे इष्ुकोदण्ड दक्षिणे पृष्पल्ायकम् । 
धृरवा साटङ्कृतः कामो रया सह मनोहरः । 
प्रविदय रङ्गभूमिं च बङ्गाकीपात्रवत्तदा । 
संपाद्य विधिमादौ च ततदशतविमोचनम् । 
शङ्करोपरिषफयोच्च प्रान्तेऽन्तधोनमाचरेत् । 
कामकटूरमेतच्च सर्वकामफलप्रदम् । ॥ 

$ 

बङ्धाी पा्रवदिति बङ्गालीकट्ररोक्तखनज्ञण सुच्यते । 

काम्रिया-मेढरागः ( कामवर्धिनीमेरुजन्यः ) 
आ -सरिगमपधनिस. 

अव-सनिधपमधमगरिस. 
मख 

काममणाः | 
अष्टौ मध्याभवा मेदाः प्रोक्तास्ते मान्मथा गणाः। 

तत्रये खुप स्युः तेषु प्रागधिकं रघुः ॥ 
मोक्षदेवः 

कामदः गीतारुङ्कारः ( भरवभेदः ) 

एकरविंरतिवणो हि पादे श्ङ्गारको रसः । 

ङ & ॐ, 

कामिनीः 

कामदोऽभीष्टदः पुसां ताले तुरगलीख्के । 
दरतदन्द्र चिरामान्त ताके त्रगलीरके । 

सगीतसारः 

कामदः तानः 

मध्यमभामे गनिहीनीड्वः। 
रिसपधम. 

कुम्भः 

कमदत्ा--द्वादराक्षरवत्तम् 

ननरयाः ॥ 

भर्तः 

कामरजनी-मेकरागः ८ श्ुभपन्तुवरारीमेखजन्यः 
आ -सरिगरिमिपधनिस. 
अव-सनिधमगरिगस, 

मन्नं 

कामवधिनी- मरकतं (रागः) 
सरिग०्०न्मपन्धन्निस. 

गज्ञ 

कामसंभवः- देरी तारः 

कामसंभवतारे तु परतो बिन्दुरुदीरितः ऽ ० 
खक्ष्मण 

क(माङ्गा- श्रतिः 
ऋषभस्य द्वितीया श्रुतिः ॥ 

सुधा 

कामाद्धुताभिनवमृगाङ्लेखा-सूडपवन्धः 
आदिताटेन तालेन पर्य पाठाः स्वरास्तथा । 

तेनास्तदन्ता आखापः श्ङ्गारः प्रेमनिभेरः। 
रागो मरु्करतियेत्र स प्रबन्धो निगद्यते । 
कामादूभुताभिनवतो मृगाङ्कलेखा प्रबन्धः ॥ 

कुम्भः 

कामिनी-पुवावृत्तम् ( सप्ताक्षरम् ) 
गुरुणा धुना चैव समे नीता च या धवा । 
छन्दस्युष्णिहि वृत्तज्ञर्विज्ञेया कामिनी यथा ॥ 
बेपि उण आदं -- पेक्ष्य आगतम् । 

(रजगाः ) भरतः 

कामिनीहासः- सूडपरवन्धः 

विजयानन्दताठेन गोडीरागे विरच्यते । 
पद्य पाटाः सरार्तेन लीखनायकसंभवाः। 
अङ्धारः कैरिकीरीतो कामतप्िपुरःसरा। 
कामिनीहासनम्क्ै प्रबन्धः श्रीपतिभियः॥ 

कुम्भः 



कृमोद् न 

कामोदः-मेररागः (कस्याणमेरजः) 
कामोदो गीयते पूर्णो निरादौ सत्रयान्वितः । 
ईैषद्धेरो बुधैः प्रोक्तः कस्याणास्यहमीरयोः ॥ 

श्रीकण्ठः 

-- रागः 

षड़जयवतिकोद् भूतः षडजग्रह.....-.---. । 
गतारमन्द्रः कामोदो धांशस्सान्तस्समस्ररः ॥ 

--रागाङ्गरगः 

कामोदाह्या कोञ्चगामी गौरं नीखाम्बरं स्पृतम् । 
कुम्भः 

तारषड्जग्रहस्तारमन्द्रगान्धाररश्ितः । 
षड्जन्यासो घेवतांशो जातो वेसरषाडवात्। 
गातव्यः पडिचमे यामे कामोद्ः पर्णतान्वितः॥ 

भटूमाषवः 

कामोदः- (थमः) ममरागः 
सांान्यासग्रहः षड़जे षाडजीजातः समस्वरः । 
मन्द्रगान्धारसंभूतः कामोदो गीयते सदा । 
तारषड् जग्रहस्तारमन्द्रगान्धारदोमितः ॥ 

-- (द्वितीयः) मआमरागः 

षडजमध्यमिकाजातः षड्जग्रामे समस्वरः। 
षड्जप्रान्तो घैवतान्तः कामोदोऽन्यस्तु गीयते ॥ 

मटमाषवः 
-- राणः 

कामोद्ः करणे हास्ये नितारो बहुकम्पनः। 
षड्जो जातिग्रहांरोषु यामाद्धन्यासमन्तकः ॥ 

नेरियणः 

सामात् । प्रहरादृध्वे गानकाङ इयर्थः । 
 नारदमते मूर्विखक्चणम्। 

भवो समं पाथसि हेमवणौ पयो विहारेण सरोरुहाणि । 
विचिन्वती सेरभमोदमाना कामोद्रागा कथिता विदग्धः 

प्चमसारसदहिता 

रागः 

सटस्रचितङोषः तारगान्धारसार- 
स्सरधरकरपूर्णों धेवतीन्यासमन्द्रः। 

धरव विरचितां धम्रहन्यासकाम्यः 

कथित हह कामोदो दत्तविद्रसमोदः ॥ 
नान्यः 

11 

१२९ कामोदिका 

गान्धारतारसपूर्णसास्पमन्द्रस्समस्वरः। 
कामोदो धैवतन्यासम्रहांशः किर गीयते ॥ 

॥ अज्ज 

कामोदनाटः-मेरुरागः 
भथ कामोदनटेऽस्मिन् तीत्रगान्धारसंयुते । 
धैवतोदुग्राहसंपन्नेऽवयोदे गधवर्जिते । 
सन्यासो मध्यमांराः स्यात्सर्वतन बहुकस्पनम् ॥ 

सायं गेयः ॥ भरोषिरः 

कामोदरागध्यानम् 
पीताम्बरः फुहटसरोजनेबो नितम्बिनीमण्डटमध्यवकीौ । 
युवा मनोज्ञः स्मितभाघुरास्यः कामोदरागो नितरां विभाति ॥ 

श्रीकष्ठः 

भक्षमालं करे धृत्वा + 

जपन् जह्वसुतातीरे कामोदः परिकीर्तितः ॥ 

अय कामोदीयपि कथिता । 

भत्रं समं पाथसि देमबणां 
पयोविदहारेण सयोरुदाणि । 

विचिन्वती सोरभमादधाना 
कामोदरागी कथिता विद्ग्धैः। 

पगीत्रणिः 

कामोदारसिहली-रगः 
कमोदोपाङ्गमाख्याता कामोदारसिदीवुधैः । 
कामोदाटक्षणोपेता समन्द्रा कम्पधेवता ॥ 

दम्मीरः 

रागः 

धांडान्यासप्रहा तदत् कामोदा भाषया मता । 

म. . .. . येव कामोदा धांशन्यासम्रहान्विता । 
समसटरा तु संपृणां गवाज्ञादिषु युज्यते ॥ | 

सोमरानः 

घैवतादिग्रहन्यासा संपृणासानकम्पिता । 
गान्धारतारमन्द्रा च कामोदा परिकीर्तिता ॥ 

सोमेश्वरः 

कामोदिका--रागः 
बङ्गारत्यैव भेदो देशे कामोदिका समा ॥ 

इ 



तं वसा वसनं सुकेशी षने रुदन्ती पिकनाददीना । 

मायां । 

काम्भोजी--माषाङ्गरागः 
धान्तमहांशा सन्पिच्ध भूरिः काम्बोजिकेयं कछुभपरसूता । 
भषाङ्गकं याष्ठिकसंमतस्य काम्बोनिक तुल्यवरा चं पू 
इमां त्रिषडजां विधरं निभूरिं हिन्दोलजामाहृरतष्टिदीऽन्ये 
डचौ नियुक्कं करुणे रसे च संचारिव् परगुणे वदन्ति ॥ 

म्भः ` 

7: शद्धा: । रिध चहुःश्चती । गस्साधारणः। निःकैडिकी ॥ 
परमेश्वरः 

न्न्ष्गः 

जोड वैति रपे वसि 
पञ्चमेन निषादेन तारे मन्दरे चं सौत्कटा । 

वैवतषेभह 4), 1 | 

सोमेश्वरः 

माक कतत = त „का 

हरि 

जगदे 

सिकमहन्यासा निसगेवैहुरखा तथ। 
कम्पितागमकाकीणां काम्भोजी तं 

. मन्यः 

बहुखनिषादोपेता घनगमकाधरिगिणा च परिदहीना । 
हिन्दोलिके तु भाषा काम्भोजी भवति टक्षणेन सद्ा ॥ 

करदेयपः 

-मेखरागः (हरिकम्मोजीमे 
(भा) सरिगमपधस, 
(शव) सनिधपममगृरिसख. 

यज्ञ 

भ्मोजीरागण्यानय् 
करतर्धुतवामगण्डभामां 

चरणतङेन युवं सद्ा छिखन्ठीय् 
अविररुसविखासगानलेदं 

मनसि ध्यायामि सन्तत व नेष्वन 

काम्भोधी- मेलरागः 

आरोहे निहीना स्यान्मधांशस्वरभूषित। 
यदा गान्धारहीना स्यान्मृरैना चोत्तरायता ॥ 

दितीयग्रहरोत्तरगेया | | कटोबिखः 

कारण्डवयणेः- ` | 
शङ्खवर्तने उपयोगः। सितनीखसमायोगे कारण्डव इति ससुतः 

भरतः 

कारवसिंहरा-मेररागः (खरहरपियामेरुजन्यः) 
(थ) सगयरिभमपधनिषथपस, 
(अव) सनिपथमपगरिस. 

कारिका- 

अर्पाभिधनिनार्थो यः समासेनोच्यते वुधैः । 
सूव्रतस्सा तु विश्वेया कारिक) धंअदृ्िनी 11 
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छारिका । तत्मूलम 
कारिका । 

क्रियतेऽनेन ज्ञप्तिरिति कारिकालक्षणमिति यावत् । तदर्थ- 
प्रकालकत्वात् इशोकोप्युपचायात्कारिका 

अभिनवः 

कारिकातालः-- 
द्रतलयै॑ख्धुश्चैकः कारिकाहय 
२॥ मात्राः 

तादग्रस्तार्ः 

कारीरी- तानः 
कडजग्रामे रिपहीनोड्वः। 

धमगसनि 
कुम्भः 

कारुणिकः अङ्गहारः 
(~ श पादर्चङ्क्रमणाभिख्यो करौ तु सुकुटाभिधौ। 

करुणासहितो ह्यद चृतिः कारुणिकस्य तु ।! 
हस्तौ तलयुखाभिख्यौ पादाचख्िदनासकौ । 
परखोकितटञा भूयास्सूषररं विभावयेत् ॥ 
इति कमयुते टृत्ते दवितीयः कमणो (करुणो) मतः । 
आदो तु चितौ पादौ सथित्वापसरणे भवेत् ॥ 
कलशामिधहस्तो तु चकितो च पुनः पुनः। 
आखोकितदटसाभूयात्ततीयः करुणेऽयते ॥ 
पादयोः पार्वभागाभ्यां नटनं तु करौ वदा । 
उदृत्तनाम्ना कथितो साचीदृष्टिस्तदा। भवेत् 
एवं नटनसंयुक्तं तुयेकारुणिकस्य तु ॥ | 

| नन्दीश्वरः 
कामौखी--जाति 

कमारव्यामनञ्ास्तु षङ्जगान्धारमध्यमाः | 
पूणता पञ्चमो न्यासो गान्धारगमनं बहू ॥ ॥ 

५ 

कामोरी निषादी साषेभिकापञ्चमीभ्यः छुरयात् । 
अंशानिषाद्धेवतप्वमरिषभा भवन्ति यत्रामी । 
अपि चेतेऽपन्यासा न्यासस्थाने च पद्मो यस्याम् ॥ 

नान्यः 

कामारवी टक्षणमुच्यतेऽस्यामेखा निषाद्षभपच्नमाइच । 
सथैवतदचान्तरमागैयोगादस्यामनंञा बहवो भवन्ति ॥ 
गान्धारकोऽयन्तबहु्भिथः स्या्दशस्वराणामिहं सङ्गतिइच । 
चच्चतपुटस्तत चतुष्कछः स्याद्रथश्ी कला नाटकपद्चमाङ्के | 
माने ध्रुवाया विनियोजने स्यात्सा मध्यमग्ामगडद्धमभ्या | 

अञार्दफन्य द्द) पडि ९९4 द त्न 

--पुष्करवाये स्वरयोजनक्रमः 

ऋषभः पुष्करे वामे षड्जो दशि 
पट मश्चोर्ध्वरके थिः
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--माजेना 
ऋषभो जायते वामे पुष्करे दक्षि 
षड्जः स्यात्पच्छमसतू्ध्वयुष्कमेः जकयते 

तदा कामारवी ज्ञेयः माजेनेये सनीदिमि 
वेम्ः 

कायेम्--जथब्ङृतिः 
यदाधिकारिकं बस्तु सम्यक् प्राज्ञैः प्रयुज्यते । 
यद््थंदच समारंभः तत्का्ैमिति कीर्तितम् ॥ 

भरतः 

कथारारौरव्यापिन्यां नायकसदहायादिक्ियायां उपलभ्यमानः 

्धानसंबन्धि प्रारम्भफरबिदोषः कायैभिव्यच्यते 1 धमौर्थका 
मानामन्यतमे हि पुरुषां वानत । यथां नीचे 
विक्षमबाहूरिति रत्नावल्यां । 

भभिनवः 
~ रक्षणम् 

यत्रापसारयन्दोषं गुणमर्थेन योजयेत् । 
गुणाभिवादं दोषा कायै. तहक्षणं विदुः # 

भरतः 

दौषमपसाये गुणं यदत्वेऽर्थनीये नियोजयति! गणामिवादं 
वा अपसाये दोषान योजयति । आभि तेना थोजयतीलर्थः। 
पतत्केदिचद्रहनमि्ुक्तम् । 

अभिनवः 

कारयदष्टिः- निर्वहणसन ङ्गम् 

पकस्व कयेदृष्टिसतु समस्तस्यापि वस्तुनः । 
॑ सर्वैश्वरः 

कायेमतिः-मेरुरागः ( नस्मैरवीमेरुजन्यः ) . 
(भ) सरिगपधस, 
(भव) संनिधपधमगरिस. 



॥। 

कार्यान्य कै 

कार्यान्वयः--राब्दगुणः 
स सिदद्धमाद्धयसंबन्धः कार्यान्वय इतीरितः , 

कुम्भः 

काटः- ताखप्राणः 

उपयुपरि विन्यस्य पद्मपत्ररनतं सञ्त् । 

यः कारः सुचिसंमेदात् क्षणस्सपरिकीर्तितः ॥। 
छवः श्णेरष्टमिः स्यात्का ह्यष्टटवास्मिका । 

अष्टौ काष्ठाः निमेषः स्यात् निमेषैरष्टमिः कख ॥ 
कठाभ्यां च चतुर्भागः चतुभांगावनुद्रतम् । 

अनुदरताभ्य बिन्दुः स्याद्विनुभ्यां च खधुमैवेत््। 

रुदन गुरूदचैकः तिरुघु प्लुत उच्यते ॥ 
अच्युतरायः 

निराकारस्य तारस्य कलादिः प्राण एव न । 

कालादिरवायुमिन्नश्च न प्राणो भक्तुमहेति ॥ 

कालादि्वायुभिन्नोऽपि तारस्य प्राण इष्यते । 
राज्ञो य इव प्राणो गोणोऽयं न विरुद्धधते ॥ 

भच््युतरायः 

काटज्ञा- रतिः 
तारमभ्यमस्य ठेतीया श्रति । 

पराकष्वैः 

कारादयाटमयः--सगीतभृङ्गाराङ्गम् 

मध्याहादिदरतदुःखोपरुन्धिः काठावस्थानुभवः। 
भोजः 

कालिन्दी-रगः 

रिप्हःना च काछिन्दी धन्यासा स्वस्पसप्रमा । 
गाया स्याद्धिन्नषडजोत्था कालिङ्खेगीयते जनैः || 

मोक्षः 

मिन्नषडजसयुद् भूता भवेदन्तरभाषिका। 
कालिन्दी पैवतम्यासा निषादास्पा समखरा । 
गान्धारा रिपयक्ता विस्मये विनियुज्यते ॥ 

जगदेकः 

काठिन्दिका सोकनिषादनाद) न्यासष्वरा षेवतधारिणी च। 
गान्धारकांला च समघ्सया च मुक्तषमेणापि च पद्छमेन ॥ 

नान्यः 

काछिन्दी चैवतन्यासा गान्धारांशा समस्वरा । 
यश्छमर्षभदीना च निषादेन च दुबेखा ॥ 

मतत्न 1) ॥ 

कल्कम् 

अनन्तरं स्यात्कालिन्दी भिन्नषड्जससुद्धवा । 
समस्टरा निषादात्पा पेबतन्यासरूपिणी । 
पद्छमषेभसंयक्ता गान्धारांङविभूषिता ॥ दरि 

काली-- श्रुतिः 
तारमध्यमस्य चतुर्धा शतिः 

पार्धैः 

कालोपनत्ता- मूर्टना 
कडोपनताया नामान्तरम् । 

काङरूपनताया तु मरुद्रीरिषमे स्वरे । 
स्यात्कारोपनता मूर मरुशनात्राधिदे वतम् ।। 

सन्म 

कान्यम्- गीतवाङ्मयभेदः 

खयान्तरप्योगेण रागेरचापि विवेचितम् । 
नानारसं सुनिवांद्यकथ काव्यमिति स्छतम्॥ 

--नृत्तरूपकम् 

आकषित्तिकाथवर्णो मात्राध्रुवकेऽथ भग्नता्ङ्च। 
वधैनिका चरतिका यत्र स्युस्तदिह् काव्यमिति ॥ ॥ 

म्नः 

अश्धिपधिकादिताकमेदेन धवाभेदाः खयताखा इति कथ्यन्ते ॥ 

काव्य सहास्य श्रद्धारं सववरत्तिसमन्वितम्। 
सभग्नतारुटटिपदी खण्डमात्रापरिष्कृतम् ॥ 
गभोवसरैसन्धिभ्यां हीनमेकाङ्कमेव च । 
कचिष्छास्ययुतं वा स्याद्िटचेटसमन्वितम् ॥ 
कुलाङ्गनावेशयतं रुकितोदात्तनायकम् । 
एवं प्रकरपयेत्काव्यं तद्रीडविजयो यथा ॥ 
विभामायवणिक्पुत्रनायिकानायकोञ्ञ्वलप् । 
मुदितश्रमदा भाषा चेष्ितेराम्तरान्तरा ॥ 
ग्रथिते विटवचेष्टादिवेषभाषाभिरेव च। 
एवं वा कर्पयेत्काव्य यथा सुप्रीवकरेखनम्॥ 

श्रारदातनयः 

खण्डमानमात्राहिपदी मग्नतार तारकादिविभूषिते चु 

्त्तियुते आङ्गारहस्यम्रधाने गभावमशेसन्धिञ्यै एकाङ्कम्। 

यथा - उत्खण्डितमाधवम् । सागरः 

काव्यमारभरीदहीनमेकाङ्क हास्यसङ्टम् । 
गभौवमशेखन्धिभ्यां हीनं श्ङ्गारभूषितम् ॥ 
खण्डमातन्राद्िपदिकामग्नतदेरलङ्कुता । 
खउदत्तोक्तिसमायुक्तं बहुतार्लर्यान्वितम् । 
निदशेने तु कान्यस्य विज्ञेयो माधवोद्यः ॥ 

अम्रतानन्वी 

खण्डमात्ादिपदिकेति गीतिभरमेदावुक्तो 1 5 

॥ 
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मेषः प्रसादस्समता समाधि- 
माोधुयेमोजः पदसोकुमाथम्। 

थस्य चं व्यक्तिरूदारता च 
कान्तिश्च काव्यस्य गुणा दरौते ॥ 

भरतः 

मम्मटाद्यो गुणत्रयमेवाङ्गीचक्रः । भोजविद्यानाथादयश्चतु- 
बिदतिगुणाचू चुः । वामनः दशगुणान्विवणोति । प्रकाशवर्षो 
दवाविति गुणान्सरक्षणान् रसा्णवे उक्तवान् । 

कान्यचित्- मे खरागः ( नरमैरवीमेखजन्यः ) 
(आ) सगरिगमपधनिस. 
(अव) समनिपमरिस, 

मख 

काव्यजीवितम् 
रीतिरात्मा काव्यस्येति वामनः 

प्रलीनानां मते गुणालङ्कारावेव काव्यप्राणाः। भआनन्दवर्धनो 
थ्वनिं काज्यजी वितमाह् । तेन रसादयो उ्यञ्यन्ते । कुन्तकस्तु, 
ˆ शब्दाथा सहितौ वक्रकविन्यापाराछिनि । बन्धे व्यवस्थिते 
काव्यं तदिदाहादकारिणि ' इति वक्रोक्तयाः प्रधान्यं न्यरूपयत् । 
आओचिरयं काव्यभ्राण इति क्षेमेन्द्रः । रस एव प्राधान्यमिति भर 
तादयः। तदजुसारिणो भोजादयः। साहियमीमांसाकारस्तु “ सा- 
दिख सपरिष्कारं कविना परिकर्पितम् । भावयन् रसिको खोके 
सुखमयन्तमदनुते । बृत््यादीनां समष्टिः स्यात्सािख तत्परि 
कृतिः । शब्दार्थयोः परिष्कारः कविस्तस्य प्रसाधकः । सामा- 
जिकः स्याद्रसिकः प्रसिद्धे छोकतस्सुखम् । ' इति काव्यनिमांणा- 
स्वादनाद्गानि विवणोति 

कान्यदोषाः 

गूढाथंमथोन्तरमरथंहीनं भिन्नार्थमेकाथेममिष्ठतार्थम् । 
न्यायादपेतं विषमं विसन्धि शब्दच्युतं तै दशा काव्यदोषाः॥। 

भरतः 

काव्यास्त्रम्- श्रव्यकाव्यम् 
यत्राथयास्त्राणां काव्ये विनिवेश्यते महाकथिमिः। 
तद्धशकान्यमुद्राराक्षसवत्काव्यञस् स्यात् ॥ 

मोजः 

कान्यतहारः- निरवहणसन्ध्यङ्गम् 
वरग्रदानसंप्राप्निः कान्यसंहार इष्यते । 

| भरतः 

कास्यतालः 

यथा - यातो विक्रमबाहुरियादियीगन्धरायणवाक्य रत्ना- 
बल्याम् । अभिनवः 

हेण्सितं दातुमभिराषः काव्यसंहारः । तजनितो भूयः किं ते 
प्रियमुपकयोमि। स च गृहीतयेप्रतीच्छति प्रतीच्छति च संपा- 
दयितुभूयसीमिच्छां दरेयितुं निबद्धथते । तत्र॒ सर्वस्मिननेवे- 
प्सिते संपन्ने भरस्तुते काव्यमेव संष्ियते इति काव्यसंहारः । 

र[मचन्द्रः 

क्यषः 

करियपसंहिताकारः। अल मन्थे देशीरागलक्षणानि सन्ति। 

कारयपसहिता 
काश्यपमुनिकृता । अन्न देश्ीरागाः रक्षिताः । बद्धकाश्यपेन 

स्वराः पश्चदरोत्युक्तमिति अभिनवेन छुम्भकर्णेन चोक्तम् । 

कासीलकः-मेररागः ( नरमैरवीमेरजन्यः ) 
(आ) सरिगमपधनिस. 
(धव) सनिधमगस. 

काहरः-- ध्वनिभेद 

कावुलशन्दं पश्यत । 

काह सुषिरवायम् 

धुन्तरपुष्पवदना रन्धदण्डा सुदीर्धिका । 
कायां ताम्रमयी रोप्यसुवर्णघरिताथवा । 
काहङानाम सा प्रोक्ता वुक्छा दीघेतरा भवेत् ॥ 

सोमेश्वरः 

ताम्ररीप्यसूर्णकांस्यादीनामन्यतमेन या । 
विधीयतेऽन्तस्सुषिरहस्तन्नितयदेध्येभाक् ॥ 
धतत्रकुसुमाकारसुखेन समखङ्कृता । 

हाहूवर्णोतकरा वीरबिरुदोश्वारकारिणी । 
काहटखा वाद्यते खोके कोटाहर्विधायिनी ॥ 

कुम्मः 

कांस्यतालः 
कांस्यताठे समाकासौ नलिनीदरसन्निभौ । 
तरयोदशाज्गकमितो विस्तारः स्यात्तयोः पथक् ॥ 
तले तयोर्विधातव्यं द्धङ्गरं मण्डलद्वयम् 
भन्तमध्येऽङ्गुलमिता निम्नता स्यात्तयोर्योः ॥ 
तयोरोञ्ञाफखनिम मध्यं रन्धं विधाय च 
तब्ग रञ्ज विनिष्षिप्य पृथग्प्रन्थि तु कस्पयेत् ॥ 



सूत यानादथयात नेश्चितम्॥ 
बाम हंसास्यकं बध्वा दक्षिणे खटकामुखम् । 
-4.३। धि सण स ¦ र 

पश्चा्रामे तु पादे च पृष्ठभागे तु बन्धयेत्॥ 
विक्तायकः 

नेयता तु फल्राधिं यदा भावेन परयति । 
किञ्चिच्छेषा समाप्निं तां स गुणां परिचश्चते ॥ 

भोजः 
हिदुम्-वीणावादने दोषः , 

प्रबला स्यादरतियेव तदाद किद्रसुच्यते । 

संपूणचन्द्रवद्ना नीरोत्पर्दलेक्षणा । धतमातङ्गगमना संप्राप्यं ससी मम ॥ 
भरतः 

{चत्सृष्वाहुस्तकोऽयै कीर्तितो भरतादिभिः ॥ किथ्वित्सुी पुरोभाः चकितोऽप्यङकार्थके । 
्िकाकोरके चापि पुरुकाङ्करभावने ॥ ओषठस्थरे तु यो हसतः चितो दन्तपङ्तघु ¦ केव्ित्सृष््याख्यहस्तस्य श्षेलस्याननिरूपणम् ॥ 

कित्तः- देशीरासयाङ्गम 
तनयोरंसयोः कश्योः स्पन्दने नेबनन्दनम् । ताखेन यत्न नर्तक्या कृतं किनतस्सः नामतः ॥ +) | १ क्रिन्तु इतीदं फरुतः। 

दिनायकः 

| अनयोरिति किल्यसिकारद्रवीणयोः । घटन 

( ल्यम् | 

१३४ 

| कि्रप्रियः--तानः 
| गन्धारमामे नारदीयतानः | 

मपनिरिग. 

नान्यः 

किक्ररायली-मेरगागः ( सूिनीमेलजन्यः ) 
(आ) सरिगमधनिस. 
(अव) सनिधम.गरिदख. 

अनयोधेटनायोगाद्धवेद्रीणा तु किन्नरी । 
योगादिलयनेन न कषलमासिकावत् , अपरं रदरवीणावदित्रवबो- 

नारायण 

किननरी- वीणा 
किन्नरी द्विविधा प्रोक्ता द्विलव च क्लितम्बिका । 
द्वितबिका भवेहष्वी त्रितुबा बहती भवेत् +। 
प्राङ्गलाधिकं देयं चिस्लित्रयररितप् । 
पञ्चाङ्खुरः परीणाहो वेणुदण्डे सरधके ॥ ̀  
पच्चाङ्कलामतः कायेस्साधेग्यङघुखविस्टृतः। 
खकदारुमयोदयः ककुभः कीरकान्वितः ॥ 
शधांज्गेन दीना ष्यात्ककुभा प्निकायसी । 
देष्या वि्तारतश्चैव कूर्मधृषठौ परावरा ॥! 
यृध्रपक्षास्थनलिका दण्डपृष्ठे नियोजिताम् । 
चतुदेशमित।ः कायोस्साधे््गरविस्ताः ॥ 
वासोमसी विमिश्रेषा मदनेन विधारिता | 
अङ्ुखा्यङ्गर यावत् कमस: किञ्िदुच्छितः ॥ 
आरभ्य चयङ्गलाक्कञ्ियावेश् चतुरङ्गंखम् । 
अग्रादङ्गुलसुत्सृज्य सुषिरं तत्र कल्पयेत्॥ 
ततो दधङ्गलसुत्सभ्य मेडक्नरपुखवत् । 
करतव्यमृन्गोत्सेध तन्त्रीसारणकारणम् ॥ 
अयोमय तव तन्त्रीं गजकेशसमां टढाम्। 
वेष्टयित्वा चे शङ्कौ तां च रप्र विनिक्षिपेत् 
तच्छिद्रोऽसौ भवेत्कण्ठे द्वितीयः सिरकीर्काम्। 
धल रन्धादधस्तच्च म्रथमदरा रिष्यते ॥ 
पुरतो मेदकारकिञ्चित् श्थरराङ्क निवेत्रयेत् । 
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भ्रामयित्वा चरं श्षक तन्तुं कृयाोत्तथा टढम् ॥ 

भायसं कीक छ्ने चलक्षङ्ोगेरद्यले । 

ङ्गौ तु स्यायिमनप्रमाणतः।। 
सराः स्थनिषु सं्थाच्य साका स्दादयहुदेख । 

स्य कषुर तुभ्य निवेशयेत् ॥ 
पमिध्ये वुस्बै दहितीयकम्। 

घ्वी तुभ्बकटरयभूषिता । 
मरते रम्या किञ्चरी महती सया \। 

सोमेश्वरः 

वामसभ्यातजेनीभ्यां सारिकोपरितन्त्िकम् | 
समध्यया प्रदेरिन्या दक्षहस्तस्य तामथ ॥ 

सनामया पादर्वतन्त्रीयुगठं खाद्रेन्बरदु 
कर्मणो दश्चहश्तस्य < ॥ 
सारीकङ्धखोमैध्ये प्रोच्यन्ते हस्तजाः श्छियाः | 
शासारण च कर्षदच तथा कम्पनताडने ॥ 
खण्डनवर्तिताख्ये च विपयेसतं च सप्तमम् । 
इति वामकरस्येसे व्यापाराः सध कीर्विताः ॥ 
घटन प्रथमे चावघटरन तु द्वितीयकम् । 
निरन्तराखुविच्छर्दोऽकर्वरी पश्चमी स्पृता ॥ 
इति दक्षिणहस्तस्य प्रचाराः पश्चधोदिताः । 
सारण तदा केयं यदा गच्छति सभ्या ॥ 

निष्पीड्य तन्त्रिकामूध्वं आकर्षोऽस्य विषययात् । 
तजेनी मध्यमे चैकस्ठरां संपीड्य तन्तिकाय्॥ 
कम्पते चेत्तदाख्यात कम्पनं पूर्वसूरिभिः | 
तियेगस्यास्ताडनया ताडने परिकीर्तितम् । 
खण्डने ताडनदेकस्थाने मध्यमया भवेत् । 
मध्यमातन्त्रिकमिकस्वरस्थाने निपीड्य चेत् ॥ 
ऊ्वंस्वरं सानुनादं गत्वोर्क्षिष्त्वानु वजेनी । 
युचस्थानादधो गच्छेदयदैकावर्तितं तदा ॥ 

अभ्यमा तजेनीकमं तजनी सध्यमागतप् । 
भन्योन्यव्ययये कर्म विपयैस्त तदोदितम् ॥ 

इति वामकरव्यापारः । 
जनीं हन्ति तन्तरिकाचटरन तदा । 

तत्निधा कथितं पर्वघट्नं पादर्वघटूनम् ॥ 
नखात्रघट्रन चेति नाम्नैव व्यक्तिटक्षणम् । 
तन्तरीपष्ठनवेद्धन्ति तदा स्यादक्धट्नम् ॥ 

किन्नय 

निरन्तराख्मेवं स्यष्टट र परपर । 

इति चेत्तजेनीबाह्ये तच्तरिकां मध्यया तथ 
अन्तघोौतं प्रषुःरुते ्रदेशिन्यङ्ुदर्टिंनी 

विच्छद वर्स्थतिमतीं तृय चेत् ॥ 

मध्यमा बहिराहन्ति वजनी कर्तरी 
ति दु्िणस्लव्याप 

तरी तदी 
रः । 

कम्भः 

किन्रयां सारिकान्तरमानम् 

ग्रध्वक्षोशिजा यद्वा त्यष्दार्थि सद्धा: । 

कांस्यमय्योऽथदा छेद्यो नछिकास्तारिकाभिश्षः ॥ 
सार्धाद्गखास्ताः परिधौ दण्डपर्ठे जिवेश्येद् । 

मदनेनेष्टकाचणसिश्रेण इरेषणं दहम् ॥ 
यन्मेढाकशिरोमध्याः तदिदानीं निष्हष्यते । 
प्रथमे प्रथितं भा्ञेः साधाज्खचंतुष्टयम् ॥ 

द्वितीयमन्तरं ज्ञेयं सययेरङ् 

ठृतीयं तु तृतीयांाभ्यधिकैस्तिभिरङ्गः ॥ 

चतुथ चङ्ग प्रोक्तं पच्चमे सारिकान्करम्+ 
यवाधिकाभ्यां साधेभ्यां अङ्गभ्यौ सतं सलभ 

अङ्खटं स यवद्न्दर॒ नवम् दद्म पुनः + 

यवोनभङ्लंदन्दभन्दरश्ितरं पुलः। 
इतः परं तु अत्येकं सपादाह्ुखुसम्मितमः 

हम्मीरः 

त्र रत्नाकरादीनां ट्या सारीअकर्पन 
सुखबोधाय शिष्वाषां वदनीषतिः 
सारीमस्तकमध्याक यदिष्टान्परसिल्य 

मेहमूध्ने उपक्रम्य यथ्ःवदणतिद्ते 

तत्रायमन्तरं पश्चङ्कलं सयक्रिरय् 

तितीय च चतुरङ्कखकै त॑त॒तीयकः 

चयं चैव यचन्यूने पञ्चे उयज्गकं दथा । 
यवाधिकं ततः ष्ठ यवोनं उङ्गछ पुनः 
सयव द्रथङ्कर & 
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बसुसंल्ये पुनर्य साधेढधङ्गरमन्तरम् ॥८ निषादारा्रहन्यासा सतारा धरिवर्जिता । 
मवमे तु यवाधोनि दञ्चम पुनरन्तरम्। गान्धारमध्यबहुखा विज्ञेया किरणावली ॥ ` 

खाधाोङकरमितं ज्ञेयं यवोनं द्रथङ्गरं तवः ॥ # 
एकादशं दादर तु तत्ततीयांसवर्जितम् ।  --भर्रागः ( करवाणीमेरुनन्यः ) 

त्रयोदशं ततो ज्ञेयं तत्ततीयांसमङ्गम् । (जा) सरिमपधनिसः 
| न (भव) सनिधयपमगरिस. अङ्गुल ब्रानमाख्यातमन्तरे च चतुर्दशे ॥ तः 

इति बृहत्किन्नरीसारिकामानम् । मध्यसकरल्नया तु -  हिरिकिडकम्-ताख्वाच् 
श॒क्तिशाब्दे द्रषटव्थम् । 

खारीणामन्तरस्याथ परिमाणमिहोच्यते । किरीर त 
साधाकगरष्तुष्कं तु तल प्रथममन्तरम् ॥ क 

सयवच्यङ्गटं जञेयं द्वेतीयकमिहान्तरम् । क क | = बथिकललैरि र एवं किरीटामिनये जते निधिकरात्मजः ॥ 
वृतीयमन्तरं अर्यश्ञाभ्बधिकेरङ्गेस्तरिमिः ॥ ५ 
क क २, र निधिकरः विप्रदासस्य पिता । 

कृककं तुय पद्चमं पुनरन्तरम् । तिः 

सारधदवथङ्गलकं ज्ञेयं यवैकोनाधिकं पुनः । शकतुण्डावुभो कु्यौत्सम्मुखे मैव मेरनम् । 
घषर यवद्रय न्यून द्रथङ्कर सप्तमे तथा ॥ कनिष्ठा कनि्ठ्रमङगघठभे तथेव च । 

(अष्टम यवोनै हधङ्कलम् । नवम दथङ्कलम् ) छगयित्वोश्वकेः छुयात्करौ स तु किरीटकः। 
यवोनमङ्गलद्न्द्रमन्तरं द्म भवेत् । अधिदेवोऽस्य मार्ताण्डः भालुदेवे नियुज्यते । 

सपादाङ्गकमानानि तरीण्यन्यान्यन्तराणि च ॥ किरिजितय् नोती 
सयादेकाङ्गरमानेन चलुदेशमिदान्तरम् ॥ किलकिजितम् 

सारीणामधेकं चेव यवमानमिह स्यतम् ॥  इषदरोदनदासादि प्रोच्यते विरकिञ्चितम! । 

भा ध बीणादण्डस्य परिरिष्यते । स्मितरुदितह्षरोषश्रमभयदुःखाभिटाषाणाम् । 
क्ष्मरेषे विजानीयाद् बदतीकिन्नरीगतम्॥ ` यत्सङ्करणं स्त्रीणौ तदिदं किलकिञ्चितं ज्ञेयम् ॥ 

ङ््म्मः | भावविवेकः 

--अनुभाबः किरणमास्करः-मेरुरागः ( सरहरमियामेरुजन्यः ) स्मितरुदितदसितादीनां दषादसङृदेकीकरणं किलिकिञ्चितम्। 
(आ) सरिगमनिस. यथा पाणिषह्वविधूननमिलयादि । 
(अव) सनिधपमधमगरिस. भोजः 

मजः स्मितहसितरुदितबहुदुःखगवंश्रमामिखाषाणाम् । 
सङ्कटकरण हषादसकृत्किछिकिद्ितं ज्ञेयम् ॥ 

किरणावली --रागः 1 १ भरतः 
न्यासांशाकम्रहणसप्रमरावरम्या यल्ल॒ किरु शुष्कर्दितदहरितक्रोधभयव्यासिश्रशूपमिष्टजनः 

गान्धारमध्यबहुखा धरिवर्जिता च । दरैनाविभूतहर्षवास्कियते तत्किरकिञ्ितम् । 
मा्गीयुता यत्र 1. 

ताना वदन्ति किरणावछिकां सताराम् ॥ कीकराजः 
नान्यः | सङ्गीतसायोद्धारकतां । 



क्िरवाणी 

कीरवाणी-मेख्कर्ता ८ रागः ) 
सन०्रिगन्मन्पधण्न्निस. 

मज्ञ 

कीतिः त देदीतार । 

कीर्तिंताले तु विज्ञेयाः करमाह्पगर्प्टुताः॥ । & ऽ । ऽ 
वेमः 

उगौपगौरपो चैव कीर्तिता कीर्तितालके ॥ । ऽ < 5 । < 
जगदेक; 

लगोपभौ ख्यो गश्च कैर्विताले प्रकीर्तितः ।ऽ < ऽ | < ऽ 
संगीत मकरन्दे 

पौ गीखटपाश्चैव कीर्विताले प्रकीर्तिताः ।ऽ5 ऽ ॥ 5 
नन्दी 

कीर्तिधारीयम् 
कीर्तिघरक्रतो प्रन्थः। अय कीर्तिधरः नाटथश्ास्त्रव्याख्याता। 

अस्य मते प्रमाणत्वेन उक्तमभिनवगपरिन षष्ठाध्यायव्याख्याने 
तथा एकन््रिंसाभ्याये च । विक्रमशके ९०० भरतरससूत्र 
ठ्याख्याने । 

अयमेव खोह्टाभिमतंे वृतीयाविभक्टयभ परामृश्य षीवि- 
भक्त्यथ स्वीकृतवान् । करणलक्षणे अस्य नाम स्पृतं बहुधा 
जायसेनापतिना । 

कीतिभ्रबोधः --देशीतालः 

ऽ55॥००5५55 ७९5 ऽऽऽ <| ०००० 

हम्मीरः 
कीटकः _ देशीतालः 

दरतो खषुदूतदनद्र धुद्रन्े च कीरके ॥ ०। ०० ॥ 
कीरको मध्यतास्य मेदः । 

दामोदरः 
को लकमण्टः- तारः 

दरूतो ख्षुद्रतद्नदे ख्षुदरनदरे च कीकके ॥ ०।० ०॥ 
वेद्ः 

कीरकहस्तः 
कनिष्ठे कुञ्चिते श्ट म्रगङी्षे तु कीटकः । 
सम्मुखे कीटकइचैव नमांरापे च स्नेहे । 
आत्सुक्ये चापि मोहे च कीटकास्यकरो भवेत् ॥ 

| विनायकः 

कीलः गीतारुङ्कारः ८ अस्नालमेदः , 
द्रृतद्वय विरामान्तं टघुमेकेन मंयुतय् । 

कुचुम्बिनी 

कषस्पातालो भवेत्तेन कीरो गीतो बुधः स्मृतः ॥ 
सगीतसारः 

कीला कर्णभूषणम् 
कर्वंछिद्र कृता उत्तरकर्णिकेति प्रसिद्धा । 

| समिनषः 

ङण्डलीताटः - तालः 
भो भौ यो भो यौ जो घवोप्यशाब्दाः 

्यर्वेदसंस्या कथिता शुक्ुण्डली । 
1 ।|115 5॥।11555555॥5॥5॥।5 
ऽ॥। ऽ ऽ॥ ऽ। वेदः 

ककुदः मेरुरागः ( मायामाख्वगोरुमेखनन्यः ) 
(शा) सरिगपनिधस, 
(अव) सनिधपमगरिस. 

मन 
कुद श्री - मेरजन्यः ( कामवर्थिनीमेरजन्यः ) 
(आ) सरिगमपधनिस. 
(अव) सनिपमरिमगस. 

मनज्ञ 
इुङ्कुमाम्बरी - मेरुरागः ( मायामारुवगीरमेकजन्यः ) 
(आ) सनिधनिसरिगमपनिषस, 
(अव)धपमगरिसनिधनिस, 

दुचुम्बिनी- ¶दमणिः 

तलाभ्यामसछरान् भूमं पारव द्रत यदा । 
विधीयेत तदा तच्जैस्समास्याता छुचुम्बिनी । ` 

ज्यायन; 

--पारवाद्म् 
उदल्यां स्वास्तकाकारहस्तद्वितयताडनात्। 
खुकारभूरि यद्वा सा विज्ञेया छुचुम्बिनी ॥ 

काककास्येन हस्तेन छुकारप्रचुरेण यत्) 
मालामिष्षोडशेवोपि द्वातिंडद्धिः कुचुम्बिनी ॥ 
हिविधा सा च विज्ञेया शुद्धा मिश्रेति सूरिभिः, 
शद्धा षोडशमात्राभिरन्याभिरितर) युता ॥ 
छुष्ुत छत छन्त फुं कुखुकुकुः । 

पादां देवः 



कुजहस्तः 

भभिनये काटकार्यहस्तो नास्ति । समुकुरुहस्त इति पट एव 
समञ्जसः । 

छजहस्तः 

मयुराभिधहस्ते ठ मध्यमा फुञ्िता तले । 
नाम्ना श्ष्टमयुराख्यो भौमां संप्रयुज्यते ॥ 

शा 

वामपारवेऽख्पद्मस्स्यदुत्तानौ दक्षिणः करः । 
यदा त्छरुश्ितं पद् सव्येऽप्रवरुसच्वरे ¦ 
घानिन्दनिभेरसुरानन्दामिनयने मतः ॥ 

कुम्भः 
--दशनम् 
सङ्कोचेऽभङ्गभागस्य य तत्छुश्ितं मतम् | 

अभङ्गभागसङ्कोचो यत्र तत्ङ्ुख्विवं भवेत् । 
शारदातनयः 

~-~-हसप्ाणः 

छृव्चनादङ्कलीनां च छद्वितं समुदीरितम् । 
ग्ञा 

जासु 

शछ्टिरुजह्न जानुक्तं छुश्चितं सद्धिससने । 
मोक 

कुञ्चित्ः- कपोरुः 

छुश्ितः कृतसङ्कोचः दीतत्रासञ्वरादिधु । 
ज्यायनः 

स ङ्कोचितो छुश्ितौ च रोमाख्चञ्वरभीतिषु । ॥ 
। ह 

पादः 

उरिकिप्तपाणिमाङ्कञ्च्य मध्य सववौस्तथाङ्गुलीः । 
आङ्कुञ्ज्यवर्वसानो यः कुश्चितरचरुणो सौ । 
भतिक्रान्तस्याकमणे प्रहे तुङ्घस्य च स्मरतः ॥ 

विप्रदासः 

ग्रहणे तुङ्गवस्तूनासुदात्तगमने तथा । 
भ्यवरतितोहतिं तादिकरणेष्वप्यसौ अवेत् ॥ 

केमः 

-- बाहुः 

सुं र्वन् कूपैरस्तु वकरितः छुच्ितो भवेत् । 
पानभोजनयोरेष प्रहारे खडगधारणे ॥ 

१३८ 

ुच्चितः कम्पितो बाहुः न्भितस्तीक्ष्णङ्ुर्टः । 
शस््रादिधारणे योज्यः प्रहारे पानमोने 

कु ञिन्वतद।!ण्डः- खल्लगनृत्तम् 

कश्चित चेदुत्प्टुतिः स्य्पुसे वामः प्रसारितः | 
द्क्षिणश्चरणो यत्र वामजान्बन्तिके स्थितः ॥ 
एकेन वठनेनाथ द्चिणेन पदा युवि । 
निपतेत्छुश्ितो दाण्डः तण्डुना प्रततिषःदिषः 

कुञ्चितभ्रमरी 
निकुञ्च्य जानु ्रमयेत्छुश्ितथरमरी भवेत् । 

नाव्यदप॑म 

-- भ्रमरी 

भुजङ्गल्रासितां छरुत्वा शतस्य चरणस्य तु । 
नमनोन्नमनोपेतं युहूयेच्ाप्रदक्षिणम् | 
शरीरं ्रमयेरसा तु फुख्ितथ्रमरी मता! ` 

कुञ्न्विताः- चरणाङ्खल्य 

सङ्कोचाुश्चिता शटल 

प 

[प वद &&: | 

(न 

--पादाङ्गु्यः 
स इोचिता यदाङ्गुस्यः कथिताः इुश्डि्ास्तदा 
त्रासे महे च शीतीं नियुज्यन्ते च मूर्छिते 

कुञ्चिता - ग्रीवा 
निष्कुक्िताक्ृतिर्रवा कुश्ितेयमिधीयते । 
भात्मनो गोपने मूधेमारे चैष नियुज्यते ॥ 

ऊध्व संछुचिते मूध्नि 

सोमेश्वरः 

छुद्धिता गखरक्षणे । 
ज्यायनः 

॥ ॥ 
द ॥ की 1 

अनिकुखिवपश्षमाग्रा पुटेराफुश्ितेस्तथा । 
सन्ना पतिततारा च छश्िता टृष्िरिष्यते।। 

शरदतनयः 

सन्नेति। निदेश तारकरश्चसंपुटानां सार उच्यते । 

ेषखुश्चितपक्माप्रभयुटा
 वक्रतारका 

तियेडनिविष्टा 
या दषः एच 



न्बित। 

कुश्िता दृष्टिरीष्योयामनिष्टिऽक्षिन्यथादयु च । 
जोविरोषनिष्प्र्षे वस्तुन्यपि च युज्यते ॥ 

कुञ्चिता- भरः 

म्रदुभङ्गा तु येका भरः यदवा साधेष्ितीयया । 
श्रवा सा छकुश्चिता परोक्ता विलासे किणिकिश्िते । 
मोद्यिते छुद्टमिते नियुक्ता सा प्रयोक्तमभिः ॥ 

कुञ्वितो _ पुटौ 
ुश्ितौ तु परिज्ञेयो पुटौ किद्िश्च छुश्चितौ । 
एतौ स्यातामनिष्टस्य दशोने स्परोगन्धयोः ॥ 

कुटिकारः- गायकमेदः 

परगीतानुकारं यो ध्वनिचेष्टादिसंयुतम् । 
सम्यक् प्रकुरुते दक्षः कुटिकारः स कथ्यते ॥ 

सोमेश्वरः 

कुटिलम् -दरोनम् 
प्रकट धरकुटी दष्िय् तद्छुटिरं विदुः । 

शारदातनयः 

कुटिटः- व्णारङ्कारः 

यत्नाद्य च स्वरयुग ततः स्वरयुर्ग पुनः। 
गीयते स द्िरुक्तान्तं कटिः स प्रकीतितः ॥ 

था - सरिग्ग रिरिग्गम्म इति कमारोहात् गगरिस्स इय. 
हादारोद्यवरोदी च छुरिखौ । अम्पताखानुगत्वादठंकारः 
| सैर्गतसरणिः 

कुटिखा -मङ्गतारः 

ुष्कं खचुष्कं द्रुतचतुष्कं एको गुरः । 
$ 99७ ॥ ||| ० ००० 5 नान्यतुम्बुू 

समिनक्दच 

डनम् पादचारः 

पाष्णिना च पदाप्रेण समस्तेन तठेन च । 
यत्ताडनं भूतरं तु कुटरनं तदुदीरितम् ॥ 

नाय्यद््पेणे 

-- चिुकम् 
छन हिजसधृष्टी सग्भीरीतज्वरादिषु । 

ज्यायनः 

१६९ कुडायी 

कदनम्ू--दन्तः 

छन दन्तसङ्ख्षः शीते भीरुगज्वरास्तिदम् । 
सदोषः 

कुटुमितम्- अरुभवः 

कैशस्तनादिग्रहणे दरौद्धरसिमे सुखे । 
दुःखाविष्करणं तन्व्या यत्तत्छुदरभि्तं मतम् ॥ का 

पद् ( 

प्रियस्य रतिसंभोगे ग्रढपरिपीडनेषु उदामहषोवेशेन 
पीञ्यसि न सहे इति सुखे दुःखाविष्करण शुटरमितम् । 

सागरः 

भोजस्तु सरखतीकण्ठाभरणे एतद्धिपरीते छटमितमाह । 
यथा 

केशस्तनाधरादीनां अहाहुःखेऽपि यत्पुनः ¦ 

सुखाविष्करण तन्व्या तन्तु कुटरमितं मतम् ॥ 

केशस्तनाधरादिपरहणाद् दुःखेऽपि सुखबुद्धिचेष्ट कुटरमितं इति 
अङ्गारमरकागे भोजः । 

ऊुडपम्--पादमणिः 

एकस्समस्ितः पादस्तथान्यः पारर्वयोः कमात् । 
दधत्पार्वन्मुखं पार्षिग ताटये्यदि भूतखम् । 
तदा कुडूपमाख्यात् देशीयृत्तविशारदः ॥ 

कुडपः-- त 
पटहादिवादने दण्डोऽथ वा कोणः । 

कुडपचारणा- पारवाचम् 

वादन छुड्पोद् भूतेः पटिः छुड्पचारणा । 
कोणः छुड्प इद्युक्तो दण्डो वादनकर्मणि ॥ 

नानापादाक्षरोद् भूतेः शब्दैः कुड्पतादितैः। 
त्रित्रयाच्ैव गारुग्या छता कुड्पचारणी ॥ 

पारवदेवः 

कुडायी- मेरराग | 

करुडायी तीव्रगोपेता चारोहे मनिवर्जिता । 
गान्धारोद्भादसंयुक्ता पञ्चमांरेन शमिता ॥ 
धर्योरन्यतरेणैव यत्रावरोहण मतम् । 
गान्धारेण विना वा चाप्यवरोहे कचिन्मता ॥ 

प्रथमम्रहयोत्तरोया । ध 
भदो बिरखः 



कुडायी १४० कुण्डली 

कुडायी- रागः 

तरिगान्धारसा कृंडायी स्यत् देशाख्या सायुता हथ॒पा । 

कुण्डङिचारः-- चारकः 
विोड्यते यब्र कसे वामदक्षिणयोयेदि । 

मद गतागते दधदिश्चु तियेग््यावर्तितः पुनः। 

देशाख्यसदरा गेया छरुडायी सर्वसम्मतो । सद्धिरेतत्समादिष्टं तदा कुण्डकिचारकम् ॥ 
दामोदरः मरोकः 

कुडकतारः-_ देरीतारुः | धये चाख्कः वेमभुपालेन वेश्ुण्ठविखास इति उक्तः सरमान्- 
छक्षणेन । 

कुण्डली - देशीनृत्तम् 

चतुर्विध तच्च खस्य छुण्डकीदण्डरासकम् । 
मरण प्रेक्षण चेति कुण्डली तेषु शस्यते \ 

-ङ्गाररसभूयस्वान्माधुयौत्सोकुमायेतः। 
आाहादकत्वात्सर्वेषामाटतस्वास्सैररपि ॥ 
कुण्डी प्रथमं देव्ये महेश्वर उपादिशत्) 

स्यातां कड़क्षतारे तु द्रौ दौ लौ द्वी यथाक्रमात् ° °॥ 
सासारीग (जग) वेम 

कुण्डनाची-देशीतारः 

दोलदच खविरामरच दो खयू खविरामकः। 
शरो दरतो धुरचैको खविरामो द्रुतो मतः । 

अरो विरामसहितः छुण्डना्ची प्रास्यते ॥ 

०1॥०।||०} 1० वेदः गोरी चारिक्षयदिव्यकामिनीं कुण्डलीं मुदा ॥ 
. तन्नाम्ना तदिदं नृत्य कुण्डलीं विब्रुधा विदुः । 

इुण्डनाचीतारोडपभ्- दे शीरृत्तम् तन्नृयं शिक्षितवती शवांणी बालकन्यकाम् ॥ 
स्यारण्डनाची तार्स्योडधप चतय प्रसिदधकम् । सा च गोपाङ्गनानां च गोप्यस्सौराशुन्दसीः । 

. ताभ्यः परम्परायात देञ्चानन्यानुपागमत् ॥ 
कुण्डपायनः-तानः मतङ्गभरताचयेकोदखयैदच रक्षितम् । 

मध्यमग्रामे षड्जदीनषाडवः। यन्त भ्रन्थसन्द््भ विम्रकीण विविच्यते ॥ 
मगरिनिधप. तदहं सम्प्रवक््यामि ण्डलीमणिदपेणे। 

गीतवाद्यमितस्ताटश्चुतिभिव्यक्तनर्तनम् ॥ 

मागेज देशज मिश्नमिति तत्तिविध भवेत्। 
कोण्डपायन इत्यपि नामान्तरं दश्यते । 

कुम्भः 
(ष मार्गोक्तचारीकरणय्धानकेर्मण्डखादिभिः ॥ 
इण्डलम्-कणेमूषणम् अङ्गहोरश्च निष्पन्ने मागेजं परिकीर्तितम् । 

धधरपास्यां धृतम् । दे रीसमुदितेः पादपाटद्धै्धारिकादिभिः॥ 
सोपानक्रमविन्यस्तवेओ्रपङ््किविराजितम् । खास्याङ्गस्थानकैरैत्त देशसंभवसुच्यते । 
षड्षनेमिभिः कान्त कुण्डर तसप्चक्षते ॥ एतयोर्मिश्रसञ्ञातमन्तभूतं तयोरिह् ॥ 

| तत्रादो बाद्यसृडः स्याद्रीतसूडस्ततः परम् । 
कन नवताख्श्च ङ्कारो रिगोणीगण्डकस्तथा ॥ 

स्तः चमत्कारः डि । । पवनश्च ; प्रहारदचेति सप्रभिः। 
[न वल्याकारवेष्टिते । ॑ प्रबन्धर्वाद्यसूडः स्याद्रीतड्रथोच्यते ॥ 

इ कुण्डखार्यकरः स्मृतः ॥ धरो मढथो प्रतिमडो रस्वको रासकस्तथा । 
देवता शक्तिराख्याता विष्णुतेजोमयी सदा । अटतास्येकताली च गीतसुड् सप्तभिः ॥ 
विनियोगः छुण्डङेषु विश्रुतः परमेष्ठिना ॥ सू इढये च मिश्राख्य छुण्डल्यां समुदीरितम् । 

यथारुचि तयोरन्ते तत्तस्नातीयमख्ितम् ॥ 

३. किं 



कुण्टीमूषणम् १५१ 

वादनीयं म्रगातव्याः प्रबन्धाशचित्तहारिणः। 

एतेषु नर्तनीयाः स्युः पादपादा ज्बाहवः.॥ 
चारिकाकरणद्यानमण्डकभ्रमरीकराः। 

अद्धद्ाराः हियोमेदाः खस्याङ्घानि च दृष्टयः । 
क्रमलक्षणमेतेषां सोदे प्रतिपा्यते ॥ 

कुण्डटीमणिदर्षणम् 

ङण्डलीभूषणम् 
धस्य कती न ज्ञायते । मन्थः प्रोढो ठघुश्च । इतः परं न 

हातिम् । 

कुण्डलीमणिदपणः 
घुर मन्थः । क्ुण्डलीचत्त पुष्पाञ्जरटिं चाधिङरय प्रवृत्तो यम् । 

वर्षरातदयात्पूथ स्यादिति तारकोरावयसा ज्ञायते । 

इतपः- 

संफेटकगायनवादकसमूहः । कुः नालस्यभूभिः । त तपति । 
उञ्वख्यतीति कृत्वा । छतं शब्द पातीयन्ये । प्रयादारशब्दे 
द्रष्टव्यम् । 

अभिनवः 

कुतुकी - देशीतारः 

चतुद्न्द्री तु र्दयोस्ताठे स्याद्ुतुक्री । 
| ०।०॥।०।० 

म्भः 

दुतूह२म्--श्क्स्वेष्टा 

घुरागकार एव भियतसमोपसपेणं कुतृहलम्। यथा - 
परावत इवानङ्गमोहिते कूजति भिये । 
परय कौतुकिनी जाया समीपञुपसपेति ॥ 

कुम्भः 

इष्टे वस्तुन्यविज्ञाते स्वषूपेण व्यधावहम् । 
तदीप्सया पुनः पुंसा व्याक्रुरत्वे कुतूहरम् ॥ 

भावविवेकः 

कुदाटकः-देशीतारः 

मगणः प्टुतसे यब्र सोऽय कुदारुकाहयः। 
१० मालाः । 

ताटख्रस्तारः; 

कुन्तः--दरतारपमाणमायुधम् 
कुन्तः- गीतारङ्कारः ( भ्रवमेद् ४) 

पादेष्षोडशभिर्वर्णैः कन्तके उुरोखरः। 

इटार्थदस्सीख्यदः स्यादद्भुतारूयरसान्वितः ॥ 
घुगोरुभैवेखत्र 

टघुगेरुभेवेयत्र - 
संगीतश्रारः 

--मेरनन्यः (कान्तामणिमेख्जन्यः ) 

(आ) सरिगमपधनिधस. 
(अव) सनिधपमगमरिस, 

कुन्तरचराटी--उपाज्गरागः 
मन्द्रषड़जवती भूरिनिषादस्वरदयालिनी । 
कौन्ती गीयते नियं रतो कम्पितथेवता ॥ 

रतो शङ्गारे । 
भर्म 

रागः 

निषाद् बहुखा पुणो षड्जमन्द्रा च ताडिता । 
-अृ्धारे विनियोगः स्यात् सा न्तख्वरारिका ॥ 

जगदेक; 

कुन्तली वराटी- प्रथमरागः 
वरादी कुन्तली चिहा रछिता भूरिसप्रमा । 
षड़जन्यासम्रहाडा स्यान्मन्द्रषड़ज विराजिता ॥ 

मोश्च 
रागः | 

भथ कुन्तखपू्वों या वरादी सा तु कथ्यते । 
निषाद बहुखा पूणां षड्जमन्द्रा तथोदिता ॥ 

रिः 

कुन्तरवराली-मेरुरागः ( हरिकाम्भोजीमेरुजन्यः ) 

(आ) समपयघनिधस, 
(अव) सनिधपमस. 

मखं 

कुन्तरसारः- मेररागः ८ सू्यकान्तमेखजन्यः ) 

(आ) निसरिगमपधनि. 

(अव) धपममरिसमनिधनिस, 
मखं 

इन्द :-गीतारुङ्कारः ( प्रतिमढयभेदः ) 

्रतमेकं भवेयतर स ताटः खण्डसंज्ञकः | 

दरुतख्येन गातव्यः कन्दश्च प्रतिमढथकः । 

सेगीतखाडः 



कुन्तः १४ 

ङन्द्ः- देशीतारः 

ुन्द्द्विन्दु वयं पश्वादली मो दौ उघुभवेत्। 
००००] &5००| 

--व्णांरुङ्कारः 

त्रयः खशाः का यन्न तदीयाद्य स्वरं पुनः । 
गीतवान्याः क्रियते तादक् तद्ञ्ञैः कन्दः स कथ्यते ।॥ 

सक््मणः 

यथा ~स रिगरिगम इति कमायोहणत् गरिसभमगरि 

इति [व्यु्कसावेगोहणाचच आरोद्यवरोही च कन्दः ¦ त्रिपुट- . 
शानुगतवेनारङ्कारत्वम् । 
कुन्दः कन्द इति पाठान्तरम् । 

सगीतखरणिः : 

ङुन्दचतुथी--सगीतश््गाराङ्गम् 
यस्यां यवसंस्तरेषु अवरालोकिनी निसा सा $न्दचतुर्थी । 

भोजः 

छन्दमालिका-मेररागः ( खरहरपिंयामेखजन्यः ) 
(आ) सरिगपधनिस. 
(अव)सनिधपमगरिस. 

कुन्जभ्रमरी- भमरी. 

मण्डरस्थानके सत्वा शरीरं कुञ्जतां नयेत्) 
सितस्याङ्प्ेः पुरो न्यस्येत्पादयुद्यम्य छुष्जितम् । 
यत्र सा कथिता छु्जश्रमरी वेमभूुभुजा ॥ 

कुब्जविराजः- मेरुरागः ( वाचंसखतिमेरुजन्यः ) 
(आ) सरिगमपधनिस. 
(अव) सधपमरिस. 

इमारद॒तिः-मट्रागः ( हरिकाम्भोजीमेरुजन्यः } 

(आ) सगमनिधघनिस. 
(अव)सनिधपरिस. 

कुमारी रा- मेखरागः ८ नस्भैरवीमेरुजन्यः ` 
(आ) समपधंनिपतिस. 

(अव) सनिधवयसगर्सि.. 

ुुष्म्षः 

कुमाररज़नी- मेररागः ८ नरभैरवीमेरुजन्यः ) 

(आ) सरिगमपघनिस. 

(भव) सधपगरिस. 

मारी 
धप्राप्नरतिसंभोगा असश्ान्ता अवुद्धटाः। 

निभ्रता यास्सर्जश्चि ताः कुमाय इति स्पृताः ॥ 

कुयुदः-देशीतारुः 

ढषुदरेती ङ्गी स्यातां तारे इमुदसंहिते। । ० ०। ऽ 

--देशीताङः 

लौ दौ र्गौ च शुसुदोऽथवा लीदौ द्रतौ सरु -- 
11० ०।5 5 अथवा ॥००००८०५ 

-मेररागः 

नाटमेससुद् भूतो रागः कुमुदसंन्ञकः। 
आरोहणे मवर्ज्छि गान्धारोदुम्राहशोमितः ।। 

सय गेयः। 

डुमुद्कम्-मातावृत्म् 
चचतुमांत्रिक एकः पव्वमान्रिको ठ भ ग । 

भहोबिखः 

कुयुदक्रिया--रागः 
अंश्चग्रहमान्धारा सपधपरिप्यक्ता । 

छुमुदकृतिरिति हि कथिता । 
मिथिटानाथेन रुकितगमकाद्या ॥ 

नान्यः 

निषादतारगान्धागग्रहंसा सध्पवजिता। 
कुमुदकृतिर्विज्ञेया गमकैटठितेश्च सैयुक्ता ॥ 

याकि 

कुयुदप्रभा--द्वादाक्षरृत्तय् 

रयनयाः अथक ~ नययस्याः। 
भरतः 

वृत्तमिदं छुयुदनिभा कुयुदवती इत्यपि वदस्ति 1 

भरतः 

अयमेव छुयुन्द इति नन्दी । वेमः 

कुम्ः 

विरदाद्कः 

= नन कुः ~ = 



कुमुदप्रभा 
सुयुदरसा--गेख्रायः ( कामव्थिनीमेखजन्यः ) 
(आ) सरिगधनिस. 

(अव) सपमगरिस. 

आयचतुर्थ पद्चमषष्ठे नवमदश- 
मन्यतसं चेदत्र तु दीष भवति पुनः। 
सा खद बोध्या प दडाख्ये कुमुद वती 

भूवरठन्वीदत्तविधाने त्वसिविदहिता ॥ 

वायदि वादो चडपवाही गगणतरे । (वाति बातो चण्डप्रबा- 

ही गगनक्टे । ) 

भमसभसाः। 
छम तीषु हीनेषु प्रयोज्या पु क्ुुद्रती । 
चतुरश्द्वयै चाचपुोऽन्ते पञ्ञमेन तु ॥ 
मेनं । पच्छमरागेण ॥ 

नव्यः 

छुयुदिनी--धरवादृतम् ( दशाक्षरम् ) 
दीर्घाणि ह्यथ निधनगतं त्रीणि स्युयैदि चरणविधौ । 
ज्ञेया सा छु॒मसयुदिता पर्िक्तर चेद्भवति छमुदिनी ॥ 

आदौ उधुत्रय दद्याद् गुरुरन्ते व्यवस्ितः। 
चचचतयुटः छमुदिनी शोषाष्षट् च दता मताः ॥ 

उत्तमानां भवेषु श्ङ्धाररससंभवे । 
प्योजयेक्छमुदिनीं रागे सारुवकेरिके ॥ 

सोसन्तो पियरदहिय जणय् । ( सोषयन्प्रियरदहितजनम् ) 
नान्यः 

-- मात्रावृत्तम् 

चत्मोधिकःस््रयः जः चतुमौत्रिक एकः गुरः । 
विरहः 

कुयुदत्ी--क्रियाङ्गरागः 

न लक्षितेऽग्रसिद्धत्वाक्छुमुदकी शिवश्िये । 
कुम्भः 

कुयुदरती- शतिः 
षड्जे द्वितीया श्रुतिः 

ङुञ्भः-देशीतारः 

प्रद तरयो खद दोलो निदशब्दरत्रयम् । 
थो निशब्द उमयत्रल्म् ॥ 

१४३ करञ्जी 

दविरामो खधुदन्दे द्रु तो छघुविरमवान् । 
कम्भताल इति परोक्तस्तारुबिदाविक्षारदैः ॥ 
००००० ००.०५ | 

कुभ्भताठः--चित्रतारः 

दषट्कं च छ्डडन्दर द्रतदन्द्रं ख्घु्वयम् 
दरतो षु कथ्यन्ते छुम्भताठे सनी षिभिः ॥ 

०००८९००८ ००||| >| 

आनराः १० विषमयतिः दिकुडा | 
ताख्रक्षभे 

ङुष्भभमरी-- भ्रमरी 

उत्कटस्थानमास्थाय पाद्ाम्रेण महीं शन् । 
कुटखाटचक्रविन्यस्तकम्भश्रमणविश्रमत् | 

शरीरं आमयेद्यत्र सा छुम्भभ्मरी भवेत् ॥ 

कुम्भसभवः- देशीतारः 

गुरुणा कुम्भसंभवः । ( सस्मणः 

इुम्महस्तः 

पद्मकोरामिधौ दस्तो स्षटाङ्टकनिष्ठिको ॥ 

कुम्भरारौ प्रयुज्येत भरतार्णववेदिभिः ॥ 
गार 

इरङ्ः- मेररागः 

रिस्तु तीव्रतरः भ्रक्तो मस्तु तीत्रतरो भवेत्| 
अतितवीव्रवमो गः स्यानिस्तीत्रः स्यात्छुरङ्गके ॥ 

सीय गेयः । महोभिः 

चुरद्धनाटरागध्यानय् 

अह्ायुघतियेधानधारिणं पादचारिणम् । 
छुरङ्गनाट रागाख्य भजामि हदि सन्ततम् ॥ 

रागसाख्दः 

कुरञ्जी - मेखरागः ( श्कराभरणमेरुजोऽय रागः ) 

कुरञ्ज्यामवसरेदहे तु धैवतं वजयेत्युनः। 
सर्द श्रुतिरादिय खायिभेदेऽपि सम्मतः ॥ 



कुरञ्जी 

करञ्जी मेररागः ८ धीरराङ्गरामरणमेरुजन्यः ) 
(आ) सगरिगमपष. 
(अव) समगरिसनिख. 

--रागध्यानम् 

गौराङ्गी चन्द्रवदनां सखीं भति सुभाषिणीम्। 
चख्दायतनेतां तां कुरज्ञीं संस्मराम्यहम् ॥ 

कुरख्ीति नामान्तरम् । 
रागसागरः 

कुरुञजीकटुरम्-देशीरृततम् 
सुव्णपेरिकां वामहस्ते धृत्वा मनोरमाम् । 
कपदं तत्र निक्षिप्य अदनवाक्यप्रदशेनम् ॥ 
यष्टिकं दक्षहस्ते च जटाभारं च मस्तके । 
अरङ्क्ृता सा छुर्वञ्जी रङ्गमध्ये प्रविदय च ॥ 
सचतुष्काराणि खण्डानि सदासंख्यानि गायति । 
साभोगानि सतारानि पद भावयुतानि च। 
ूर्वकट्रवत्सवे छुरुञ्जी कथिता वुधेः ॥ 

पर्वकटूरमिति बङ्गालीकट्ररम् । 

कुरुदेश्यम्- मेरुरागः ( मेचकर्याणीमेख्जन्यः ) 

(भा) सरिगमधनिस. 
(अव) सनिधमगरिस. 

कुरकम्-मात्रावृ्तम् 
पश्च गाथाः । 

--गीतच्छेदः 

तत्रावान्तरवाक्यानां भवन्धार्थसमन्वयात् । 
सति वाक्येकवाक्यत्वे छुखुकं कथिते बुधः ॥ 

वेदः 

विरदा्कः 

कुः देशीतारः 
दरतो लघुद्रतो छश्च दल द्रूतदवथ तथां । 

कतार इति प्रोक्तस्ताखन्ञः पूर्वसूरिभिः ॥ 
® | ©] © ] ०9०9०००० ० ० 

दामोदरः 

-- तारः 

दलो दले दख द्रुते छदौ द्रुतौ दरतो ख्ये दाभवेत्स छता 
इरिवः | ०1०1 ०॥}०5891०००|० ०००) 

वेदः 

१४४ कुसुमवाद्यम् 

कुटीरिका- देशीचारी 

नन्यावतोमिषधे स्थाने सितौ तियैक् प्रसर्पितौ । 
चरणौ यत्र तां चारीं कथयन्ति छलीरिकाम्॥ 

कुवरप्रिया- मेरूरागः ८ मेचकस्याणीमेरजन्यः ` 

(आ) सरिमपनिस,. 
(अव) सनिपमगरिस. 

- मल्ल 
कुबखयमाख--दशाक्षरच्छन्दः 

उत्पख्मालिकाया नामान्तरम् । 

--दराक्षरवृततम् 
मनयगाः। भरतः 

इत्परमारेति नामान्तरम् ॥ 

कुविन्दः-देरीतारः 
नो दौ गपो कृविन्दः स्यात् 

कुररी देशीतार 

कुराली स्यास्ष्टतेकेन । ड 

कुसुमजा-मेखरागः ( नरेभेरवीमेकजन्यः ) 
(आ) सगमपनिधस. 
(अव) सधपमरिस. 

ध ~. 
कुम्भः 

कुसुममारुतम्- मेररागः ( सूर्यकान्तमेरजन्यः ) 
(आ) समपधनिस. 
(अव) सनिध.पमगरिगमस. 

कुसुमरञ्जनी- मेरुरागः ( स्षख्वरारीमेरुजन्यः 

(आ) सरिमिपधनिस. 
(अव) सनिधनिपमगरिस, 

म्न 

कुसुमवती -धरुवावृततम् 
सुछ्ठमारेति नामान्तरमस्या असि । सुकुमारा शब्दे द्रष्टव्यम् । 

कुरुमबायम् 
मतान्तरे- 

दादज्ञाङ्गुरचिस्तीणं भ्रन्थिरन्धादिवर्जितम् । 
रक्तचन्दन ज दारु सुषिरदयजोभितम् ॥ 



सुमावली 

रागप्रसत्ये कुसुमे चाग निक्षिप्य वादयेत् । 
दण्डेऽधिदेवता वाणी कुसुमे कुसुमायुधः। 
सुषिरे देवता स्कन्दः मुखनीणा घ्रिदेवता ॥ शा 

कृसुमाबली-मेररागः ( जलर्ण॑वमेलजन्यः ) 
(आ) सरिगमपधस, 
(भव) सनिधपमगरिस, 

ईदरः-- वादनम् ( उभयहस्तव्यापारः ) 

करस्य किञ्चित्साज्ग्ठसकटाङ्कलिकख्ने । 
कनिषठाङ्गष्ठसंसपशेस्तन्तत्यांः स्यातुहरः करः ॥ 

-वीणायामुमयहस्तन्याषारः 

साज्गुषठङ्गख्यो यल् किञ्िदाङुख्ितीकृताः । 
कनिष्ठ््सस्पात् तन्त्थाः कुहर उच्यते ॥ 

कुम्भः 

दूचिमारपुरुषाभिनयः 
स्थरे अरार्हस्तधारणेन कर्तव्यः | 

महाराष्ट 
करचिमारहस्तः 

अराखो वक्षसि यायी कूविमारे विशिष्यते । 

कटकारः- गायकमेदः 

पकार एव कूटकारः । 

कूश्टतानः 

कूटतानाः कमयागात् व्युतकमोश्वारितस्वराः । 
सन्दे द्रष्टव्यम् । पण्डितमण्डरी 

कूणित ओष्ठौ 
युर तिरयगाठृत्तौ कूणितौ गदितौ बुधैः । 
अमं रोदने स्त्रीणां विनियुक्तिस्तयोरमता ॥ 

सोमेश्वरः 

हरेशः-मेखरागः ( मेचकल्याणीमेलजन्यः ) 
(आ) सरिगमपनिस, 
(अव) सनिधपमरिस, 

कुर्मा 

कूपांसरक्षणम् 
अहो मागेसय रत्तस्य मध्ये टष्टोध्व॑ताण्डवम् । 
कालीरलान्विता जाता तस्यां गीर्वाणससदि ॥ 
स्रीभिः कथमिदं नाटथं कु संसदि शक्यते । 
इति सच्रिन्य भरतः कूर्पसिं पञ्चधाकरोत् ॥ 
जधनान्ते चोरुमध्यं जान्वन्त मध्यजानुकम् । 
भगुर्फं सपुरोवस्ते किङ्किणीजासैयुतम् ॥ 
पटरसूत्रेण सबध्वा धायं स्त्रीभिश्च संसदि । 
शर्धोरजधनान्तं च पुरुषाणां प्रास्यते ॥ 
प्रायः स्त्रीभिधोयेमेतदयुवेषे नृत्तकर्मणि । 
शुद्धदेद्याखल्यनाटये च बहुचार्यां तथैव च । 
सङ्कीर्णे मगेसकीर्ण अस्तमागुल्फगे कमात् ।। 

कूमंताटः- चित्ततालः 

लोदो खोदो ख्घुदांश्च लख कूर्माभिचेयके । 
| © | ० ¢| ८ ० © | 

मालाः ६ एककटा विषमयतिः । 

करूमबन्धः-- नत्तबन्धः 

आद्यपङ्क्तेरादिपद्धिता यत्र च नर्तकी । 
तदितीयं द्वितीयायाः वतीयं च चतुर्थकम् ॥ 
ततस्ठृतीयपङ्न्तेश्च चतुथं च -चीयकम् । 
तुरीयाया द्वितीय च प्रथमे च पद्क्रमात् ॥ 
तरजेदन्या तु पूर्वस्याः पञ्न्तसतुर्य पदं श्रिता । 
कमेण दोषसथानेषु तथा विनिमयाद् भ्रमेत् । 
कू्मबन्धं समाचष्ट कोमटीश्वरनन्दनः॥ 

कूमेहस्तः 

छक्तुण्डे चोन्सुखेऽस्मिन् ॒क्तुण्डमथोमुसखम् । 
निधाय चोभयोर ङ्गे कनिष्ठे प्रसारयेत् । 
कूर्महस्तः कूर्मरूपी देवोऽत्र विनियोगभाक् ॥ 

गोरीमतम् 
कुश्चितामाङ्गलिश्वकरे यक्ताङ्ग्ठकनिष्ठकः। | 
कूमहस्तस्स विज्ञेयः कूर्मे विनियुज्यते । 
पुरोभागे त्वयं हस्तः कूमारथे विनियुज्यते ॥ 

विनायकः 
कूर्मा वीणा 

म | कच्छप्या नामान्तरम् । 12 



कूर्मा 

कूमां- वीणाजातिः 

वक्रा, कूम, अखावृः - इति चयो जातयः । 

कूमांदिशुवा-- 
श्रुणु देवि स्वया प्रष्ठ धुवालक्षणसुत्तमम् । 
घवाविज्ञानमात्रेण फलरमिष्टमवप्लुयात् ।। 

ध्रवाः षोडरा पाताले कम्बखाइवतरोदिताः । 

कूर्मरूप जरुचिन्दुः वायुभेद विरुम्बितम् ॥ 
रक्तकायं महाद्रवेतं हेमवैरिसुभाषितम् । 
जयरूपं महाकारं प्रसं सोमभूषणम् ॥ 
रक्तवः जगन्नाथ गरटं षोड ध्रवाः । 

लयस्तिाक्षरारंभ दय् नपच्चाडदन्तिमम् ॥। 

कूर्मशूपादिषृद्धिः स्यास्सवरनास च कथ्यते । 
अयुतं मोहने मध्यं जनमोहं च षड्जकम् ॥ 

अन्तदवश्चुश्च सर्वज्ञः ऋ षभोऽष्टस्वरः स्प्रतः । 
शङ्गारहास्यकरुणवीररो द्रभयानकाः। 
ऋधो वीभत्समित्येते स्वराणां कमसो रसाः ॥ 

उमापतिः 

कूर्मारगम्--उल्ुतिकरणम् 
अरर चरण कृत्वा यदि कूमांसने भजेत् । 
तद् कूमोरूग नाम करणं तष्टिदां मतम् ।। ॥ 

कूमांसनम् -देदीखथानम् 
जान्वभ्यन्तरगर्फाभ्यां प्रषठतोऽङघ्ः स्परशोन्महीम् । 
अन्यः छुत्ितपाद्दचेत्पुरः कूमांसने तद्। ॥ 

ज्याय्नः 

कूतुद्कूत्यः 

राब्दस्कन्धो नयो घ्म आत्मा विया च पञ्चमः। 
-छृतकरयस्य विज्ञानं कृती तद्ान्नरः स्मरतः ॥ 

भावविवेकः 
छृतप्रतिकृतम्- करणम् 

एतत्कृतग्रतिकृतं परचासपरलङ्गवादने । । 
| शार्जः 

--अवनद्धे करणम् 
यत्रैकं करणा स्यात्त पुष्करत्यगोचरम् । 
अन्यस्तस्यालुकरणे पणवायैरनन्तरम् ॥ 
वादितेषु मृदङ्गेषु पणवेन यतदच तत् । 
यदनुक्रियते तत्तु कृतम्रतिकृत भवेत् ॥ नीन्यः 

ट ४५ - वन्य 

कृतप्रतिकृतम्--बीणाकरणम् 
रूपे विधाय तदनु यब्र तदुज्ञेन बाद्यते । 
प्रयज्ग नकुखाद्याख्यं कृतप्रतिच्ते तु तत् ॥ 

कुम्भः 
अल्ल काटसाम्यनियमात्करृतम्रतिकतिः । शपकरणे यौगपश- 

मावशयकम् | 

करतिः- निवहणसन्ध्यज्गम् 

छम्धस्य परिप क्षेमः कृतिः | 

यथा - अय्यवुत्तेति वासवदत्तावाक्येन रब्धाया रत्नावल्या; 
स्िरीकरण। अन्ये पुनरस् स्थाने प्राप्तस्य प्रातिद्रल्यङ्ूदरं यरि 
महः । अपरे तु क्रोधादेः प्राप्रस्य राम दतिमामनन्ति 
यथा - वेण्यासन्ते मीमेन द्रौपयाः कोधोपञ्चमः । 

कृतिङेन्धार्थं संरक्षा । 

द्ुतिरब्दे द्रष्टन्यम् । 

कृतिश्छन्दोचत्तानि 
कृतिः उतसहखाणि दश्चम्रोक्तानि संख्यया । 
चत्वारिरात्तथा्टौ च सहसखाणि शतानि च । 
पद्चषट् सप्रतिरचेव वृत्तानां परिमाणतः ॥ १०४८५७६. 

भरतः 

कृ तिप्रतिकृतम्- पुष्करे कर्णम् 
यत्रैकं करणं त्रिपुष्कर इत्युद्धाचयति यथः 

द् खु सुणक्रमस्थिमदां नेठोटकितोटमस्थिसाण । 
गुरुखेक्ट्रे दोहज दो परोधो धोण खे वादयन् ॥ 

भरतः 

कृतोद्रता-भरुवावृततम् ( दक्षरम् ) 
 अीण्यादौ ठु गुरूणि यदा स्युः षष्ट चान्ययुपान्यतसं च । 
सा ज्ञेया खलु पादविधाने पङ्क्तिस्सा तु कृतोद्धतनाम्नः। 
(मस सराः) विञ्जुञ्जो य खर्णदरदीव। 

भरतः 

चतुथः पच्चमरचेव सप्रमोऽष्टम एव च । 
हुताः षङ्करवदरोषः द्रतेयं चतुरश्रजः । 
मध्यमाधमभूतानां युद्धवातौनिवेदने । 
वीररो रादूमुतो गेया चित्रपद्वमभाषयोः ॥ 

नारन्बः 
द्तेयं । इयं धरुवा द्रतजातिगता ॥ 



कृतोद्धता | १५७ केदारगौलः 

कृतोद्धता -धरवावृ्तम् केतदस्तः 
तीण्यादौ तु गुरूणि यद्। स्थुः ष्ठ चान्यमुपान्यतमे च । | मुटिखाभाङ्कितो हस्तः पखितोरस्समाभितः। 
सा ज्ञेया खल पाद विधाने पडल्तरसा तु कृतो द्वतनाम्ना॥। केतोरथे म्युदधे युज्यते नाटथवेदिमिः ॥ 
उप्पादे दिव दस्िसमृहम । { उत्पतिनेव हस्तिसमूहम् । ) 

भरतः 

केदारः-मेररागः ( धीरशङ्करामरणमेकजन्यः चिकाभिनयः 
५ (आ) समगमपनिस. उभयहस्तयोः विपताकहस्तेन कर्तव्यः । 

महारा (भव) सनिपमगरिस. 
मञ्ज कुत्तिकाहस्तः 

चकितस्त्रिपताकसस्यातछुत्तिकाया निरूपणे । सपणः (शङ्करभरणमेकनोऽ् रागः ) 
४ केदाररागे घैवं तु वजेयेदेव सर्वतः| 

शः कृशता--रो एकारदोष थेव धैवतः । सर्वतः। आरोहावरोहयोः । 
कराः कारयातरकीर्तितः | परमेश्वरः 

क -मेटकर्ता 
छृच्णदत्तः यदा समपगादुद्धाः निरुद्धा षड़जमध्यमौ अस्य म्रन्थस्य नाम न ज्ञातः । परं तु तन्मतमेव सङ्गीत पतायौ रागकदारमेलः प्रोक्तसतस्या बुधैः ॥ 

सरणौ (नारायणक्रते) गीतप्रकारो च अ्रमाणत्वेनोदाहत । निषाद्त्रयसंयु्तः केदारो बा रिपोच्डितः। 
तस्मादयं कृष्णदत्तः षोडङारातकात्पराचीन इत्यूद्यते । अयमौद्रीयो 1 काकली सवरभूषितः ॥ 
वङ्गो वा स्यात् | 

श्रीकण्ठः 

कृष्णावतरणम्--करणम् कैदारगोडः- रागः 
चारीं दिगन्तराखाख्यां पादर्वगेणाङ्िणा जन् । केदारे रिपहीनस््यात् भोडो नित्रिः सुरागजः। शकटास्याख्यया चाया घुतेन रिरसा ततः ॥ रागजः - रागाङ्गभवः॥ 
सोभते वीरदष्ठथा यत्किच्िदुतुतिपूर्वकम् । ८ मद 
छष्णावतरण तत्स्याछक्ष्मणार्येण भाषितम् ॥ ॥ केदारगोलः- मेटरागः ( काम्भोजीमेरजोऽयै रागः › 

 ठीका- मङ्गलारम्भमिति तख्पुष्पपुट मङ्गखान्तं गङ्गावतरणं केदारगोटस्सङ्गसया भेदायदुकुलोपमः। 
च महेश्वरस्य ताण्डव विधानानां करणानां भरतसमुनि- | यदुरः । यदुकुरुकाम्भोजी । ना लक्षितम् । कष्णावतरणकरणेन गङ्गावतरणा- | सङ्गा । स्वरयोः सगमेन ॥ 
नन्तरोक्तेन मङ्गखतोदेसो विध्वस्तो भवति । कृष्णा- परमेश्वरः वतरणमिति कृष्णरायस्य वीरावतारो योयते। स तु 

--गेरराग ध महाताण्डवश्छियास्वसंङ्गतमेव । मरक्षकाणां शुभावहो व सा 1. 
पष्पाज्ञकिनास्म्मः अग्रतप्रायसरछिखाया अवतारेण स : स्यात्तीत्रगान्धारसंयुतः । 
मङ्गखान्तोऽपि समुचितः | रजनीमृेनायुक्तो रिपयोगेन मण्डितः। 

रिया तथेव मपयोरोन पड्मांरोन भितः । कृष्या--क्रिया ( तालाङ्गम् 
( १, तृतीयप्रहरोत्तरगेयः | छ्ियाब्दे द्रष्टव्यम् । 

अहोबिट; 



केदारगोलः 

केदारभौटः--मेखरागः ८ हरिकाम्भोजीमेरजन्मः ) 

(आ) खरिमपनिस. 

(अव) सनिधपमगरिस. 

केदारनाटः- मेररागः 

अथ केदारनाटेऽस्मिन्नारोदे रिधवर्ञिंते । 

मादिमे च गनी तीत्राववरोहे धगोञ्छ्िते। 

खये गोयः ॥ अरोजिरः 

केदारगीखरागभ्यानम् 
सखीपदमरे स्पदागयोजिनीं तथा कराग्राणि विपयेयाणि । 
हेषत्तिरदची नकृताङ्गरेखां केदारगोखां मनसा स्मरामि ॥ 

रागसी्गरः 

केदाररागध्यानम् 
गङ्गाधरः युन्दरचन्द्रमोलिः युजक्गमोद्धासुरयज्ञसूखः । 
ध्याने निविष्टो धृतयोगपीरठः केदारागो जरिखो बिभाति ॥ 

श्रीकण्ठः 

केदारिकारायध्यानम् 
जय दधाना सितचन्द्रमोखिनोगोत्तरीया धृतयोगपद्य ¶ 
गङ्धाधरध्याननिमग्नचित्ता केदारिका दीपकरागिणीयम्॥ 

दामोदरः 

केदारी- रागः 

केदारी रिधदीना स्यादोडवा परिकीर्तिता । 
नित्या मूषेना मामी काकलीख्रमण्डिता ॥ 

दामोदरः 

--मेररागः 

गनी तीनो तु केदायां रिधौ न स्तोऽथ गादिमा । 
तृतीयप्रहरोत्तरगेयः ॥ | 

केदारीरागध्यानम् 

शिवाख्यपुरोभागवासिनीं रुचिरांबराम् । 
शुकपुस्तकपाणि तां ध्याये केदारिकां सदा ॥ 

 केपूरम् 
कूपरस्यो्वतः भूषणम् । 

केशबन्धवर्तेना 
केखबन्धाभिधो हस्तौ निरतो केशदेक्षतः । 

रागसागरः 
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विचि्ववर्तनायोगादेकथातः कमात । 
वर्तित तत्र यत्रासौ कंडाबन्धाख्यवर्तना ॥ 

केराबन्धा- नृत्तदस्तो 
उत्तानितो मुखाध्वेन विचित्रो स्कन्धदेशतः। 
निष्क्रान्तो पूर्ववश्चेतो केराबन्धावुदाहतो ॥ 

भक्तोकः 

ल्यायनः 

पूर्ववदिति पलवहस्तरक्षणं परामृदयते । 

पताकौ त्रिपताकौ वा केशदेशाद्धिनिगैतो । 
अस्पररान्तौ करौ पारर्वों पादर्वदेशससुस्थितौ ॥ 
उत्तानोधोमुस्वेदरारवत् निक्षिप्योपरिरस्थितो । 
पथरात्तानितो चेत्तौ कंशबन्धौ तथोदितो ॥ 

केसरावती- मेल्रागः ८ सूर्यकान्तमेखुजन्यः ) 
(आ) सरिगमपधनिस. 

(भव) सधपगरिस. 

केसरावलोकः- मेलरागः ८ हेमवतीमेखजन्यः ) 
(आ) सरिमपयधस, 

(अव) सनिधपमगरिस. 

कृखरी- भेररागः 

आ-सन्रिन्गमन्पत्थण्न्ज. 
अव-सनिन्थन्पन्मगन्रिन्ख. 

कैकुटी--वायम् 
शुकवक्लः स्फुरितको घोषः स्यादधेकर्तरी । 
ऋमादेते करा यत्र तामाहुः केटी बुधाः ॥ 

म 

मेखलक्षभे 

सि 
--वीणावादनप्राणः 

केकुटी सा तु विज्ञेया यत्र ते कमतः कराः । 
शुकवक्तः सफुरितको घोषः स्यादधेकर्तरी ॥ 

सुखेन स्फुरितेनापि निघो षेण च पाणिना । 
संयुक्तं चाधेकर्तया कैकुटीवादने विदुः ॥ 

पारेदेनः 

कैय॒रिः- पप्पाञ्ञलिभागः 
कलामातनुते वर्णर्विज्ञेया सा कटासिका । 
आदौ तारध्वनिधातुरिछा या कैमुरिरस्मृता ॥ 
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कैरश्रीः --गख्रग { नीतिमतीमेरुजन्मः ) 

(जा) खरिममपधनिस. 
(अक) श्षनिषमगरिस. 

४, 

व 1991 

इयमेव कपिखासिकेत्युह्यम् । तलक्षणमुक्तमन्यत्र । इयं खकल- 
नाभि वाद्ये गणिता भवति । 

वाडः- परजन्धः 

पटे वैहूुविभैमैव्यैस्तालेन च समन्वितः । 
वृण्यनामसमोपेलः कैवाडः परिकीर्तितः ॥ 

सोमेश्वरः 

वारम् न्ते बन्धः 

(अतसणां पङ्क्तीनां) चक्राकारम्रचारस्तु केवारमिति कथ्यते । 

केवारः - कैवाडः- प्रबन्धः 
स तलेषैस्तपराटैश्च गयः केवाडको बुधैः । 
साथर्निरर्थकेवाऽपि सोऽय पाटे द्विधा मतः ॥ 
पटिदुद्धेश्च मिश्रश्च ज्ुद्धमिश्राविति द्विधा । 
आभोगोऽन्यपदैः काथः वाड इति कीर्तितः ॥ 

हरिपारः 

केकिकः- रागः 

षड जाख्यस्वरमडकग्रहपदं घत्ते भवेन्मध्यमो 
न्यासस्थानगतस्सवो वृषभकोपन्यासवन्केडिकः । 

-्ज्गारस्सकटस्रेरप चितो गान्धारकाख्यस्वर- 
रस स्यात् सप्रमकस्वरेण यदि च प्रन्यक्तयुक्तस्वनी ॥ 

मान्यः 

षट्जांडो मध्यमन्यासः केरिकीजातिसंभवः। 
तथा कामारवीजातस्संपूर्ण इति कैडिकः ॥ 

मतङ्गः 

अन्तरस्वरसयुक्ता काकली यत्र टदयते । 
करयपः कैशिकीं प्राह मध्यमग्रामसभवाम्॥ 

नारदः 

 -ररगः 

कामारवीकेशिकाभ्यां सृषटस्स्याच्छुद्रफैशिकः । 
षड़जतारम्रदांसोऽय प्चमान्तस्सकाकछिः ॥ 
वणखरो ह्यरकारः प्रसन्नान्तो भवेदिह । 
संपूर्णो मूर्छिते षड़जे स्यदिवे डुद्धफेरिकः ॥ इरिः 

कैशिकी 

केशिकः न्यायप्रविचारः 

कैशिके प्रविचारस्तु बुभरैभरतवस्स्मृतः। 
शरल्लपातस्तु कर्तव्यो मस्तकेऽत्र मनी षिभिः ॥ 

स्स््राणि रक्तिकुलिश्चुन्तादीनि विचक्षणः । 
एषु न्यायग्रचारेषु प्रयुञ्जीत ससष्टवम् ॥ 

न सौष्ठवं विना न्यायाः शोभां पुष्णाति भूयसीम् । 
संक्षये व स्त्ररस्वाणां मोक्षः कार्यो न वास्तवः ॥ 

केशिकमभ्यमः--रागः 

कैशिकीष इजमध्याभ्यां सष्टः कैरिकमध्यमः। 
षड़जांरोे मध्यमो न्यासो युक्त्िश्चतिपद्वमः ॥ 
षड्जस्तारम्रहछशोऽपि न्यासो भूयोऽपि मभ्यमः। 
अल्पो निषादे गान्धारे पच्चमषेभवर्जितः ॥ 
निषादे काकरीयुक्तष्षाडवस्तदनन्तरम् । 
भलङ्कारभसन्नान्त इति केरिकमभ्यमः ॥ 

कैशचिकी- रागः 

कथ्यते कैशिकी पूवे गुद्धपद्छमसंभवा । 
संपूण मध्यमे मन्द्रा तारस्रस्वरा कमात्। 
पर्मांराग्रहन्यासा तथषभसमन्विता ॥ 

केः 

इरिः 

हरिः 

अंसो न्यासः पश्मरवेद् ्रहस्थोऽ 
पन्यासस्थो मध्यमो मन्द्रता चेत्। 

सेपुणौ स्यात् कैरिफी केरिकोत्था 
तद् बाहुस्यात्पद्छमस्यषेभस्य ॥ 

नौन्य्ः 

सप्रस्वरानुरम्या कैरिकजनिता तु केरिकी कथिता । 
पद्मबहुखा मापन्यासेन च भवति रक्षणतः ॥ 

कृरयपः 

रागः ( वेदो वादनक्रमः ) 

स्थक्यिनं प्म कृत्वा तृतीयं च द्वितीयकम् । 
कमादुक्ता तृतीयं च पष्ट प्राज्न तु वादयेत् ॥ 
युनस्सृतीय स्प्रष्टा च द्वितीय तु विलस्न्य च । 
कभ्पिते चेदुग्रहे न्याः केरिकी जायते तदा । 
स्वस्थानमादयरवशेऽस्याः कवीयो र्यते महः ॥ 
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याइलक्षणनेपथ्यविद्रोषयुक्ता स्त्रीसेयुता या बहुगीतनृत्ता । 
कामोपभोगप्रभवोपचारा तां कशिरिमुबहरनत 

४ 

कैशिकी वपिः 
भोजदेवेन ्ङ्गाररसो धघमांर्थकाममोक्षोपयोगित्वेन चतुर्धा 

विभक्तः । तेषां नायकनायिकावृत्तिरीतिम्रवृत्तय उक्तः! तत्र 
धर्मशवङ्गाराङ्ग भारतीवृत्तिः । अर्थशवङ्गरस्यारमरी । काम- 
शृङ्गारस्य कैशिकी । मोक्षरङ्गारस्य सात्वतीति । तासां वर्तीनां 
रत्येकं भेदाश्चत्वार उक्ताः । बत्तीनां व्यास्यो दाहरणानि ध्मा- 
दिपुरुषाथानुसारधमांश्रयेणोक्तानि । तथाहि कामश्रङ्गारस्य 
धीररूकितो नायकः केदिकी वृत्तिः । दाक्षिणालया अवृत्तिः । वैद- 
भीं रीतिः। सवो नायिकाः ज्गारप्राया कैशिकी । फैशिकी तु 
शङ्गारपरायेत्यनेनोत्तमे युवप्रकृतीः प्रतिपादयति । ङ्णनेपथ्य- 
विरदोषचित्रेयनेन संभोगयोग्या नामभिगामिका वैहारिकादि- 
विोषानुपदिशति स्त्रीसंयुतेयनेनायतनसंप्रयोगस्य प्राधान्ये गम- 
यति । गीतरृत्तेति गोष्ठीसमवायसमापानप्रदो षसङ्गीतकादीन् 
निरदिंडाति । कामोपचारपरभवोपयोग्येनेन समस्तसांप्रयोमिका- 
धिकरणोक्तचातुष्षष्टिकप्रयोगाननुबध्नाति । अङ्गेषु न्मेणा रहः 
परिहासविखभादिभिः शङ्गारावस्थामवश्थापयति । न्॑सन्दे 
प्रथमानुरागे दूतीसंप्रषणामभिसरणानि संखाप्य ब्रेमातिरेकादनु- 
भावव्यभिचारिसाक्चिकानां पुष्टिमभिधत्ते । नसैगर्भेण दक्षिणे 
नायके सटधृष्टचेष्टितं व्याचष्ठे । तहक्षणानां तथाविधाथवि- 

` शेषयोगात्। तथाहि - आसापितमङ्गारं वचोविचेष्टितं परि- 
हासं नमं । प्रथमसङ्गमे भयावसाने संभोगवेषवाक्यादिकसं 
नमेस्पन्दः । आविभूतामिरखाषान्नमै स्फोटः । तस्य काथैदेतोः 
खशूपविनज्ञानादिप्रच्छादनं न्मैगभैः । 

मोजः 

या स्णनेपभ्यविरोषचिला स््रीसेयुता या बहुनृत्तगीता । 
कामोपभोगप्रभवोपचारा तां कैशिकीं वृत्तिमुदाहरन्ति ॥ 
बहुवाद्यरृत्तगीता श्ङ्गाराभिनयचिद्नेपथ्या । 
माल्यार्ङ्कारयुता प्रडास्तवेषा च कान्ता च ॥ 
चित्रपदवाक्यबन्धैररङ्क्रता हसितरुदितरोषायैः । 
स्त्ीपुरुषकामयुक्ता विज्ञेया कैरिकीघरत्तिः ॥ 

| भरतः 

क्ष्णः । सुकुमारः । शिष्यति हृदये इति कृत्वा । तेपथ्य- 
विशेषो वरु्मास्यादिः । तेन चित्रा । बहुविपुरं । गीतं चत्त च . 
यस्यां । कामोपभोगो रतिः । ततः प्रभो यः स अङ्गारः । तद्र- 
इख उपचारो व्यवहारो यस्यां सा तथोक्ता । अभिनवः 

१५० 
केरिकी हास्यश्ङ्गारनाटथनसेभिदास्मिका । 

अतिडायिनः केशाः सन्यासामिति कैरिकाः स्यः । सन- ` 
केशवतीर्व हि स्त्रीणां खक्षणम्। तत्प्रधानत्वात्तासामिय कैशिकी । 
हास्यश्रङ्गाराभ्यां स्तीबाहुस्यविचिलम्रकारनेपथ्यकामव्यवहाराणां 
सद्धावमाह । अग्राम्येष्टजनावर्जनरूपो वाग्वेषचेष्ठाभिः परि- 
हासो नमं । अत्र श्रङ्ाररसेन रयाख्यो मानसो हास्येन नमभे- 
दैश्च वाचिको नाटथेन कायिकश्च ज्यापारः संगृहीत इवि 
व्यापारत्रयसङरात्मिक्रेयम 

त्मकेयम् । 

श्ञाराभिनयोद्धासिपाछ्यमास्यविमूषणा । 
चत्तवादित्रगीताढथा कामसंभोगटक्चषणा 
सुकमारकाव्यबन्धायुज्वरखुवस्राभरणवेषां च । 
कामोपचारबहुलां भाषन्ते कैरिकीं कवयः । 

रामचन्द्रः 

सागरः 

कैक्िकी- माषारागः 

य॒द्धषच्चमसभूता मापन्यासा मपोत्कटा । 
पव्वमाशम्रहन्यासा तारता तारमध्यमा । 
कैरिकी गीयते भाषां मन्द्रमध्यमकम्पिता । 

भटमाधतः 

--भाषाङ्गरागः 

या पञ्चमे मतङ्गेन भाषा कैरिकिकोदिता | 
सेव भाषाज्गमिलयाह काखजिद्रागराजिवित्। 
डोखाषूढा सुगौराङ्गी गीतगानरता सदा ॥ 

काठजित् इति - कालसेनो ग्रन्थकारः । 

मिन्नषड्जस्य भाषाया रकिता तत्समुद्धवा । ` 
भाषाङ्गं केरिकी ज्ञेया गातव्या प्रहरेऽभिमे । 
समस्रारितारा च मन्द्रमानोत्सवे भवेत् ॥ 

भटमीध्वः 

--रागः 

कैशिकी सगमस्तरिस्सपूरणा शुद्ध पच्चमात् । 
मृदुत्व मधभ्यगेनाभ्यां बहुमध्यमपश्चमौ ॥ 

मोक्षदेबः 

कशिकी षड्जभूयिष्ठा गगाङ्गा पञ्चमोञ्छिता । 
| मद 

--जातिः 

अरो निषादो यदि धैवतो वा न्यासस्तद्ा पञ्चम एव नान्यः | 
यदा निषादरू्वथ धैवतोंञो न्यासौ च तावेव मतान्तरे तु। 
निषादगान्धारकमध्यमाश्च न्यासा भवन्तीयवधारणीयम् | 



विनाम षाडवतौडवव्य स्बाद्धैवतस्यप्यषभस्य ऊोपात् । 
अत्रषमोऽल्पो बहुल्ये निषादः सपञ्जमः संहतिरंशयोः स्यात् ॥ 
सपश्छमेले यदि षाडवत्वे नेवषेभध्यात्र यतो न सेषः | 
अरो यदा धवतकस्तदा स्यान्नेवोड्वत्पै रिधयोररोषात् ॥ 
स्यात् षट्पितापुलंक एव ताः त्रेधा किटेकत्रिचतुष्कलात्मा । 
यदा भवेदेककरः स चित्रमगेस्तथा मागधिका च गीतिः॥ 
भवे्दाय टिकट तु गीतिः संबादिता वार्तिक एव माभेः । 

तुष्कररचेत्स तु दश्चिणः स्यान्मगेस्तदानींप्रुखा च गीतिः 
पद्मां किर नाटकस्य गाने ध्रवाया विनियोजने स्यात्॥ 

स्यान्मध्यमग्रासभवा तु गीतिः स्यान्मूछेना तत्र च हारिणाश्चा ॥ 
रपुनाधः 

‰ (~ 

पेवद्यषिभिकाभ्यां योगात्सा कैरिकी जातिः । इति ॥ 

अतः पञ्छमगान्धाररिषभास्यस्वरास्रयः । 
भपन्याखास््यद्चेव षष्ठपद्वमसप्नमाः ॥ 
गान्धार एको न्यासस्तु दुबे यैवतर्षभे । 
नियसू॑तया नात्र विद्येते षाडवोडवे ॥ 

केरिक्यां रिषभोऽनओ विन्यासो द्विश्रती स्मृतौ । 
रिषभो धवतदचैव देयावस्यां यथाक्रमम् ॥ 
पञ्चमोऽपि भवेन्न्यासो निषादेरोऽथ यैवते | 

(> रिचदुक्तो ऋषभः स्यादपन्यासः केदिचदरक्तोशवत्तथा । 
पच्चमो बर्वानस्यां स्यान्निषादस्तथव च| 

नौन्यः 

दत्तिलः 

कैरिक्यङ्नि 
नमं च नर्मस्फुजो नर्मस्फोटोऽथ नर्मगर्भश्च । 
केरिक्याश्चत्वाे भेदा ह्येते समाख्याताः ॥ 

भरतः 

कैरिक्यारचत्वायेद्गानि । नमस्य न्मोपपदानि च । तत्न 
मणः -अङ्गरस्थापकत्व । हदासप्रधानता च तदेति सामान्य- 
क्षणम् । 

कोकिटः- तानः 

घदजग्रासे नारदीयतानः। सगमपनि. 

--वणारङ्कारः 

(१) सरिग, सरिगम, (२) रिगम, रिगमप, (३) गमप, 
गमपधः; (ए) मपध, मपधनि, (+) पधनि, पधनिस, 

प्रतापसिहः 

१५१. को । 
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कोटः स्वरजातिः 

स्वस्तरिचत्वाररिरद्धिः सानुतरिसत॒ कोकिरः । ` 
भौमापतम् 

सानुतरिः। ताराताराभ्यात् । इथ धिकेति याबत् 

--मेटरागः 

कल्याणमेरसंमूते रागः कोकिलसंज्ञकः । 
सर्वदा मनिहीनः स्याद्वन्धाराधिकमूठैनः॥ 

साय गेयः। अहोषिरः 

पञ्चमः कोकिलपयायजव्देरुच्यते । 

कोकिर्पञ्चमः- मेखरागः ( अख्वरालीमेख्जन्यः ) 

(आ) सरिगपधनिस. 
(अव) सनिधपमगरिस, 

मञ्च 
कोकिटग्रियः- देश्ीतारः 

क्रमेण गरुपाः प्रोक्तास्तलेऽस्मिन् कोकिर्प्रिये ऽ । 
नमेः 

--मेटकतां ( रागः ) 

सरिन्गन्म०्न्पन्थधन्निस,. 
मञ्ज 

कोफिटरवः- मेररागः ८ कोकिरप्रियमेलजन्यः ) 
(अ) सरिगमपधमस. 
(अव,)सनिधपमगरिस. 

मञ् 

कोकिल्वराली -मेररगः ( हरिकाम्भोजीमेटजन्यः ) 
(आ) सरिमपधस. 

(अव)सनिधमपमगरिगस. 
मञ्च 

कोकिंलवधनी-मेखरागः ८ मायामाल्वगौरूमेखनन्यः 
(आ) समगपधनिस 

(अव) सनिधमगरिस. 
मञ्ज 

कीकिठारणितः- देदीतारः 

कोकिरारणिते बिन्दुयुग्मात्संकीर्णल्े भवेत् ० ० । 
ख्क्मणः 

कोणः 
कोणः कुणप इयपि । 
चीणादिवादना दण्डः प्रवीणेरुपवण्यैते ॥ कुम्भ 



कोणा 

कलेणा- गति 

कोणात्कोणं गता परा । देषणः 

कोणाहतः- दस्तपाः 

युः कनिष्ठिकाङ्कङ्स्य सयोजय चाङ्गं री । 

अपराश्वटये्त्र स स्यात्कोणाहतो यथा ॥ 

खुं खुं धरि सुँस्ु धरि करकिट करकट । 
त्र चलयेदिति लीनां विवर्तने सूचयति । 

कोण्डिनाचीतारः-- चित्तारः 
दौखोधैबिन्द् बिन्दु कदलादचाधैविन्दुकौ । 
लोऽर्धनिन्द् दलो दौरः कोण्डिनाचीति कथ्यते ॥। 
०० ~~०]०~ ~) ०) ०० 9०|| 

ताख्रक्षुणे 

कोदुभ्भकः-- मात्रावृत्तम् 

भ, (अथवा ) गग, रः, पद्वमान्रिक एकः द्रौ समणौ, 
ज, ग. विरः 

कोपः 
हन्म्येनं छेदयिप्यामीत्येवं बुद्धिमवर्तिनी । 
मानसो विक्छिया कोपो वाच्यावाच्याविखोचनी ॥ 

भाबविवेकः 

--नृत्तम् 

एकन्निपच्चसप्राध्त्या विषमा गीतयः किर । 
सथानचायोदिभेदेन कोपा इयवदन्नराः ॥ 
एकांष्यूादिप्रभेदेन समतापि परे जगुः । 
केबिदत्रैव वैरि शोपत्वे च समादधुः ॥ 

कोपुः-- अभिनय ; 

कादरङ्गैरुपगते नर्तन कोपुरुच्यते । 
कायेधिरार आधयः ॥ 

कीमलम्-- दशनम् 
कोमरं तु यद्व्याजसिनम्धं मुग्धावल्येकनम् । 

शारदात्तच्यः 

कोमरम् 

यावती यस्य पुष्टिः स्यादुचितां बृद्धिमेयुषः । 
अव्याहता हि. सतते तावती कोमलै मतम् ॥ 

आष विवेकः 

१५६द् 

कीमटता- एूत्कारगुणः 
सौकयं कोमरुता, कम्भः 

कीमलिका-देशीटास्याङ्गम् 
भङ्गानां यत्न तन्वङ्गथाः सोक्कुमयेतरङ्कितैः। 
नर्तनावर्नायेसतु ऊकितिश्चेष्ितर्यैता । 
चृत्तक्रिया नवीना तु तेः कोमलिका स्मृता ॥ 

कोशाहढः- रागाङ्गरागः 
युकयाना रक्तवस्त्रा गोरवर्णेति कडचन । 

टक्षाख्यग्रामरागस्य गीतज्ञा अङ्गमूचिते । 
कोखाहरं स्वरे तारे संपूर्णे तु प्रकल्पितः । 
वासु टकवद्ेयः रौद्रे वीरेऽद्भते स्यतः ॥ 

महट्मोपषवः 

-मेररागः ८ धीरशङ्करामरणमेरजन्यः) 
(आ) सरिरमपनिधनिस. 
(अव) सनिपधमगरिस. 

--प्रथमरागः 

कोलाहछो मध्यममन्द्रहीनस्सांश्स्तदन्तग्र एष रम्यः। 
निषादतारोभवकारणे च रागोऽस्य रक्षो मुनिभिः प्रदिष्टः॥ 

मोक्षः 

--रागः । 

कोटाहरो नितारस्स्यात् मन्द्रमध्यमगर्जितः। 
ष डजांडष्टकरागोऽस्य कारणं जगदुवधाः ॥ 

हम्मीरः 

अंदो न्यासे अदे षड्जो रागात्कोखा््े मः । 
गागात् ~ रागाङ्गः ॥ 

कोराहलं- रागः 
कोलाहला पहीना स्यात्सधमन्द्रा मजायसी । 
विचित्रा सर्वगमकेः सरिगमधनिष्दरैः | 

मद् 

क्षः 

-भाषरागः 

षड्जग्रहांरमन्यासा मध्यमस्वर भूयसी । 
षाडवेयं मतङ्गस्य मते पच्चमरोपतः ॥ 

ओडवा निपरोपेन याष्टिकस्य मते सतः। 
मन्द्रभवतषड्जाख्या कठदहे विनियुज्यते । 
कोखाहखा टक्षभाषा षड्जग्रामसमाश्रया ॥ 

कुम्भः 



कोलाहला 

कोराहला-रागः ( षाडवः ) 
षड्जन्यसग्रहा कोखाहखा टक्षञ्कुखोद्धवा । 
मभ्यमांडा पहीना च कलहे गमकोत्कटा ॥ 

कोलाहल, कोखाहर इति रूपदथ दश्यते ।, 
नारायणः 

हश्यते नेव छुत्रापि रागाणां लिङ्गनिर्णथ इति चचनादुभ्यं 
खम्मतमिति ज्ञेयम् ॥ 

--राभः । 

चलन्मध्यमरावा च षीडवा गमकान्विता । 
पश्चमेन परिवयक्ता सा हि कोखाहटा मता ॥ 

नान्यः 

सरिगमधनिभिमेधुरेर्विचिच्धितामध्यमोच्वटा सहिता । 
कोराहा तु षाडवगमकयुता पद्मेन संलक्ता ॥ 

कृद्यपः 

मध्यमायां च तन्न्यासा पच्लमषेभवर्जिता । 
नाम्ना कोखाहद्य ह्येषा कथिता सोमभूयुजा ॥ 

सोमेश्वरः 

कोष्टहासः- मेर्रागः 

मोन्धितः कोष्हासः स्यद्रान्धारादिकमूटनः । 
अवरोहे धवजैः स्यात् षाडवः परिकीर्तितः ॥ 

म्रातर्गेयः ॥ | 
अयमपि भूपालीमेखजन्यः स्या 

भहोबिखः 

रागः 

अरान्यासपदस्ितषेभयुखोषपन्यस्त, . .. . 
तारस्सप्रम एव मन्द्रभवने यन्न स्वरः पञ्चमः । 

मूच यत सदा कलोपनतिका. . ..... . ~. 
0 तत मध्यमायुत इह स्यात्कोलहासः पुनः ॥। 

नान्यः 

अडान्यासषेभस्तारः सप्तमो मन्द्रमभ्यमः । 
अपन्यासस्तु गान्धारः कथितः कोटहासकः ॥ 

काञ्चः श्रव्यकान्यम् 

कोय इव यस्सुभाषितरतनसमूहात्मकस्समुद्धियते । 
महतः काव्याम्भोषेः स कोरा इव सप्र्तिकादि ॥ 

कोषावती-- श्रतिः 
मन्द्रमध्यमतृतीया श्रुतिः। 

भोजः 

मण्डली 

१५२ कोचम् 

कोसलेः--मे ररागः ( कोसरपियामेरुजन्यः ) 
(आ) सरिमपधस. 

(अव) सनिधपमगरिस., 

कोसटग्रिया- मेल्कर्ता ( रागः ) 

सरिगन्मपधन्निस. 

मञ्ज 

मथ 

कोसखा--रागः 
ऋषभाराग्रहयुक्ता निन्यासा दीधेमन्द्रषडजा च । 
धपहीना च विञ्चाख मू कल्याणकस्तानः ॥ 
बीररद्राद्भतरसरे रद्रे्रनह्मदै बता । 
सर्वदा गीतिषुडटैः कोसखा परिकीर्तिता ॥ 

नृन्यः 

कऋषभाराग्रहन्यासा सनिषादा धवर्जिता । 
दीषेमन्द्रा च षडजे तु कोसला सर्वदा स्पृता ॥ 

मतङ्कः 

कोहलः 
अर्यं नाटथडास्त्रकतां । भरतेनैव सखशास्त्रे उत्तरतन्त्रे को- 

हरः कथयिष्यतीत्युक्तम् । तस्मादयं मनेः साक्षाच््छिष्य इत्यु- 
क्तम् । कोहलीयग्रन्थस्य भागा एव च्रटिताः कचितकचिहष्यन्ते। 
अनेनोपरूपकाणि विंसतिरुक्तानि । न तु तेषां ठक्षणानीति 
वेमभूपेनोक्तम् ॥ 

कोहरमतम् 
कदिचलघुमन्थः पुष्पाञ्जछिलक्षणप्रतिपादकोऽनेन नाम्ना 

दश्यते । 

कोहलरहस्यम् 
अये मन्थः कोहखकृत इति दश्यते 

रघुः 
कोहख्मतस्यानुवादस्स्यात् 

कोहलीयम् 
भरं भ्रन्थः त॒टित एव कचित्कचि्छभ्यते। 

कोहलकृत इति ज्ञायते । 

कोचटम्- दे्ीनृत्तम् 
एकवारं मुखेहस्तद्येऽपि स्यादिवारकम् । 
गणेशदश्ब्दसच्रारः तथवाङ्गान्तरे भवेत्। 
कोचर तद्दवेत्तदटन्यान्यपि न्स तरतमो (§ | ह 



कोण्डपायनः 

केण्डपायनः- तानः 

छुण्टपायनङष्दे द्रष्टव्यम् । 

कतम् पुष्णाज्ञलिमागः 
पाटाक्षरैरेकताले यत्स्यासखादचतुष्टये । 
तत्कौतमिति विज्ञेय तद्विभ्बे कूटमानकम् । 

नन्दी 

कन्तली- राग 

स्युर्वराटथी उपाङ्गानि सन्यासांराग्रहानि षद् । 
समन्द्रा कौन्तली तत्र. . .. . -निगपधारतौ ॥ 

हम्मीरः 

उपाङ्गा कौन्तली ज्ञेया यहांशन्यास षड़जभ्रत्। 
मद 

कोमारी-मेकराग 

भोरीयेखसयुद् भूता पेषतोदभआहसोमिता। 
धन्यासांशापि कोसशारी प्रायङाः कम्पितस्वरा ॥ 

परथमभ्रहरोत्तरगेया । भहोबिलः 

--्रति 

तारषड़जस्य हितीया श्रुतिः। 
पाश्च $ 

कौयुदी- पाते मात्रावृत्तम् 
प्छमत्रिकौ दौ खगाः, 

५ + ५ ~ छग) 
विरहांकः 

कौपुदीप्रचारः- संगीतश्ज्गाराङ्गम् 
भदिवनपोर्णमासीविलासः । 

भोजः 

दौमोदः- मेचक्रल्याणीमेख्जन्यः ) 
(आ) सरिगमनिस. 

(अव) सनिमगरिस. 
मञ्ज 

कौपेरी--कस 
वतुरविरासेषथ कूर्परं यान्यस्येकमन्येषु च तेषु चान्यम् । 
पद्वाप्देशेन सुखाग्रतोऽङ्गीकृत्वेति गृह्णद्युत पालमाभ्याम्॥। 
साम्भस्तु तन्मूर्पिनि ददाति चक्राण्युद् भ्रामयन्त्येव च हस्तपादे 
यलाद्भुतायद् मुतकारिणी सा राज्ञा प्रदिष्टा भुवि कैषैरीयम्।॥ 

नागम 

१५०४ करम्भः 

कीरालम्- देशीटास्यङ्गम् 
तालारम्मेऽवसाने च कैर लि 

कोशिकी-रागः 
पश्मांशा सुसंपूणा तारगान्धाररोभिता । 
षड़जमन्द्रा सध्यर्षभा कोरिकीनामतो हि खा॥ 

धनेपुणभ् । 
देवणः 

कोशिकरता- मेटराग ( खं प्रियदरेख्डस्यः ) 

(आ) सगमधमघपनि 
(अव) सनिधमगसरिप्त. 

निस 

क्रमः- गभेसन्ध्यज्गम् 

भविष्यतत्बोपरुन्धिः कमः । 
सागरनन्दी 

भावज्ञानं क्रमो यद्वा चिन्यमाना्थंसङ्गतिः । 
सिग 

कसस्संचिन्दयमनापिज्ञान भविस्य वा यथा | 
भमतानन्दौ 

क्रमो मावस्य निर्णयः । भावस्य पराभिप्रायस्य भथबः भग्य- 

मनस्यार्थस्य उहप्रतिभादिवरान्निर्णयः ¦ यथावस्थितहपनि 

श्यः क्रमः । यथा - देवीचन्दरगुर ध्रुवदेवीं दशा सा 'लल्नाकप- 

निषादभीलयरतिभिः क्षे्रीकृता ताम्यती ' ति भ्रवदेन्यभिभ्रायस्म 

चन्द्रगापेन निद्चयः । 
रामचन्द्रः 

_ वणालङ्खारः ( सञ्चारी ) 
आदयस्वराद्ययास्िसस्स्युः कला हित्िचतुस्स्वराः । 
दितीयादययाः पराश्चेवं यलाय कमसंक्षितः ॥ 

सरि खरिगा सरिगमा रिगरिगमा रिगमपा गम गसपां गसपथा 

समप सपधा मपधनी - 
मीक्षदेव १ 

-गभेसन्ध्यज्गम् 

मनसाऽचिन्यमानस्य प्राप्निरेव ऋमो मतः । 
सर्केशधरः 

भावतत्वोपरुष्िस्तु कम इयमिधीयते । 
भरतः 

भावस्य भाव्यमानस्य वस्तुनो मावनातिराये सति उदं भ्रति- 
भावनादिबटात् स्यात् या परमार्थोपरन्धिः स कमः । बुद्धिं 
तत्र न कमते न प्रतिहन्यते। यथा ~ रत्नावल्यां हियेयादिः 
शोको राज्ञः । मभिननः 



क्रमताडितम् १५५ 

करमताटितम्- पादमणिः 

यस्सन्न्गलिग्र्ेन तिष्ठन्तो चरणी कमात् । 
तखाभ्यां मुवि कुखेते सराब्दं ताडने मुहुः । 
यत्र तन्मृत्ततन्त्वज्ञेः कथ्यते कमताडितम् | 

क्रमपादनिङदिता- मुडप्चारी 

एव व्यङ्धिङतां सेव कमपादनिङृषटिता । 
सेति पादस्ितिनिङुष्टिता ॥ ` भशोकः 

करमरेचितः- वर्णारङ्कारः 

आदावन्ते मृरेनायाः सरद चाद्यो दि तीयकः । 
मध्ये यदि भवेदेका केयं प्रथमा मता ॥ 

यदि मध्यग्रथमयोः तत्ततीयचतुर्थकौ । 
सा द्वितीयकलखा यतर पद्चमायास्त्रयः स्वराः ॥ 

मध्ये ध्थितः प्रथमयोः चिरयोः सा कठान्तिमा । 
इत्थ कलात्रयोपेते कमरेचितमूचिरे ॥ 

सारि सासं गमसं पधनिसं इति 
पण्डितमण्डरी 

षड्जाख्यं स्थायिन कृत्वा एकट्वित्रिक्रमेण तान् । 
स्व रानुञ्चारयेत्तत्र दयक्त्वां मध्योदितस्वयन् । 
त्रिरावृत्तिकरत्वेन स भवेत्कमरेवितः॥ 

जगद्धर 

क्रमसंहृतिः- देशीतारः 

नजो सद्वितयं यश्च प्टुतश्च कमसंहृतौ । 
२३ मात्राः। 

क्रान्तम्- करणम् 

कृत्वा चारीमपक्रान्तां पायमाने निश्चितम् । 
प्रषठतः स्थापयित्वाङ्धरिं पुरतस्तं प्रसारयेत् ॥। 
ठ्यावर्तितेन निष्कान्तमाक्षिप्रपरिवर्तितम् । 
करं वक्षसि तदिक्षं विदध्यात्खटकायुखम् । 
यद्रङ्गान्तरमप्येवं तद् ऋान्तमुदीरितम् ॥ 

ताखप्रस्तारः 

ज्यायनः 

उद्भतस्य परिक्रमे विनियोगः । 
कुम्भः 

- मण्डलम् 

छुरुते दक्षिणस्सूचीमपकरान्तां तुवामतः । 
ततः पादो सव्यवामौ पारर्वक्रान्तसतःपरम ॥ 

मिन्ना 

मण्डरध्रमण कृत्वा वामः पादस्तु सूचिकाम् ! 
दक्षिणाङ्चधिरपक्रान्तां चारीं तु छुरते यदि । 
तन्मण्डलं बुधः कान्तं स्वगतो परिकीर्तितम् ॥ 

क्रिया- ताल्पाणः 

क्रिया मगेदेशीमेदेन दविधा मागेक्रिया निःशब्दा खशब्देति 
द्विधा भिद्यत । निःडब्दाऽपि आवापनिष्कामविक्षेपप्रवेशकः- 
भेदेश्वतुर्थोक्ता । सन्दा तु धवश्षम्याताखसन्निपातभेदैः चतुषां 
भिन्ना । 

मगेदेक्शीक्िया देधा तत्रायस्य क्रिया द्विधा । 
निश्टाब्दा शब्दयुक्ता च निशब्द तु कलेच्यते 

स्यादावापोऽथ निष्कामो विक्षेपोऽथ प्रवेशकः । 
निदराब्दोऽत्र चतुर्धोक्तः सराब्दापि चतुर्विधा । 
ध्रवदडम्या तथा तारः सन्निपात इतीरितः ॥ 

छ भच्युतरायः 

अत्र कखासज्ञा पाक्षिकी । 

सर्व॑पातालुगामित्वात्ततर स्यात्प्रथमं भ्रव । 
शम्या दक्षिणहस्तस्य भ्रयोगस्तदनन्तरम् ॥ 
तद्नन्तरतस्ताखः पातो वामकरोद्धवः। 
तथोभयकरोत्पाद्यः सन्निपातस्ततो भवेत् ॥ 

उत्तानस्य करस्य स्यादावापोङ्कुलिष्ु्लनात् । 
निष्कामोऽधस्तरस्य स्यादङ्गलीनां परसारणात् ॥ 

विक्षेपः पारबेतः क्षेपात्पणिरुतानितस्य तु । 
भ्रसारिताङ्गुलीकस्य निर्दिष्टः प्रथिवीमुजा ॥ 
पणिरधस्तस्य स्यासवेशोऽङ्गलिकुख्चनात्। 
तयोरेकतरस्यात्र छोटिकाडाग्दपूर्वकम् ॥ 
पणिस्संपातनादुक्तो घुवो विक्ेषवर्जितः । 
गातुः पापस्य शमनच्छस्या दक्षिणपाणिना ॥ 

वामपाणितलाघातादुक्ता प्रयर्थिघातिना । 
प्रतिष्ठर्थतया धातोरदष्टस्थापकत्तः ॥ 

तद्विपयेयतस्ताछस्ताखवित्कीरतिनोदितः । 
सन्निपातो मिथस्सम्यक्पाणिद्रयनिपातनात् ॥ 

कुम्भः 

तद्विपययेति । उम्यायाव्ययस्त इयर्थः । वामपाणिना 

दक्षिणतटाघातः ताः । 

छोरिकेति देञभाषास छिरिकेत्यक्तम । 



क्रियाङ्काः 

भथ देरीक्रियाः। 
धुवका सर्पिणी कृष्या पद्विनी च विसर्बिता । 
विष्षिप्रा च पताका च मात्रा स्यात्पतिताष्टमी ॥ 

कमादक्षिणमार्गऽ्ी मालिकाः | 
सङब्दा ध्रवका ञेया सर्पिणी वामगामिनी। 
छरष्या दक्षिणतः पातः पद्धिनी स्यादधोगता ॥ 
विसर्जिता बहिर्याता विक्षिप्रा फुख्ितास्मिका। 
पताका चोर्ध्वगमना पत्तिता करपातना॥ 
पताकाकारहस्तस्य चाङ्खलीनां तटस्य च । 
घातराष्देन युक्ता या ध्रुवका सैव कथ्यते 

अत्राष्ठासु कियाद पताकहस्तो योञयते । 
प्रवके एका मालिका । चित्रम भ्रवका पतिता च श्रिया 
के तु ध्रवका सर्पिणी पताका पतिता च । दृक्षिणमारेषौ च 

क्रियाः । ध॒वकादयः क्रियाः देशीमाग एव वर्तन्ते ¦ 

प्ताः नय 

अ्युतः 
क्रियाङ्गरागः 

क्रियाङ्गानि च कथ्यन्ते दीपकादिक्रियायुजैः । 
ओकृचित्तोत्साहकरगुणयोगाश्च कोविदैः ॥ 

करियाङ्खः 

कर्णोत्साह सरोकादि प्रवा या किया ततः। 
जायन्ते च ततो नाम क्रियाङ्गास्ते न कारणात्॥। 

कुम्भः 

उुख्जः 

क्रियापरः- गायकमभेदः 

यथाञ्चस््रप्रयोगेण माग देदीयमेव च | 
ओ गायति विना दोषैः कथ्यते सः क्रियापरः ॥। 

क्रियापरिभाषा 
आ - आवापः च - शम्या, 
नि - निष्कामः ता- तालः; 
भर॒ -प्रवे्लः सं - सन्नपातः 
वि - विक्षेपः 

क्रियाभरणम्-मेटरागः ( मेचकल्याणीमेरजन्य, ) 
(आ) सरिगमपनिधस, 
(अव) सनिधमगरिस, 

करियामेदनम्- नर्म 
श्रिया भेदने भसः क्रियाभेदनमुच्यते । 

सोमेश्वरः 

सर्वेश्वरः 

१५६ करोधः 

क्रियाबिरामः- मेट्रागः ८ सूर्यकान्तमेखजन्यः ) 
(आ) सरिगरिमपधनिस. 
(अव) सनिधपमधमगरिस, 

मज्जः 

क्रियाशुद्धथ्- नम 
नेत्रवक्तभरवां चेष्टाविरोपैरछंकहासकृत् । 
यत्तदस्मद्विधैस्सर्वैः ्रियाडुद्धं निगयते ॥ 

सर्वैश्वरः 

करीडनकः- प्राकृते मात्रावृत्तम् 
चतुमात्रिकासत्रयः, रो वानगौवा, लः गः 

विरदाङ्कः 

क्रीडातारः- देश्ीतारः 
कीडातारे समाख्यातो विरामान्तो रतावुभौ ऽ 5 

वेमः 

क्ीडापवेतविहारः- संगीतशवज्गारज्गम् 
संभोगविरशेषार्थमाक्रीडरौरुसेवा । 

भोजः 

ऋोडामतिः-मेररागः ( श्युभपन्तुवराीमेरजन्यः 
(आ) सरिगमपधनिस. 
(अव) सधपगरिस. 

मञ्ज 

क्रीडितम्- श्र्वारचेष्टा 
बास्यकोमारबोवनसाधारणो विहारविरोषः क्रीडितम् । यथा ` 

ˆ मन्दाकिनी सेकतवेदिकामिः (कुमा. १-२९) । कीडितमेव प्रिय- 
वमविषथं केङिः। भोजः 

वाक्यम् 

बाल्य एव कुमारीणां योवनोपरिखेलनम् । 
ङ्गारदास््रततत्वज्ञैः क्रीडिते तदुदाहृतम् ।। 

कुम्भः 

करुद्धा-रष्टिः 

स्थितोदवृत्तपुटा रूक्षा संस्तव्ोदुवृत्ततारका । 
कुटिला अकुटीटृष्टिः द्धा कोषेऽमिधीयते ॥ 

सोमेश्वरः 

करोधः- सन्ध्यन्तरम् 
कोधस्तु चेतसो दीप्रिरपराधादिदरीनात् । 

्सिगः 

केधः कोपः । यथा - रण्यं प्रथमेऽङ्के शेषापसद्"इति भीम- 
। - खागरः 



कोधः 

योसौ पुरषार्थसिद्धिदेत॒ः कोधः स्थायीभावः सोऽयं न सन्ध्य- 
न्तरं भवति । यथां ~ ध्री विञ्चाखदेवकरेते अभिसारिकाबश्ि- 
तके संभावितपुत्रवधयै पद्मावयै क्रो बत्सराजीऽभ्यधात्। 

प्रदुष्टोभग्राहं सरितमवगाढः क्षमवशा- 
दु पालीनद्ाखां फर्कुुमखोभाद्िषतरोः। 

फणालीरत्नाथौ च्युततपरिचयां कौयैनिरतां 
विषञ्वाखागभां चिरमुरगकन्यामनुसतः ॥ , ॥ 

भाजः 

रोधः खायिमावः 

आधषणाष्ठकर्हविवादप्रतिकूखाद योऽस्य विभावाः । वि- 
ृष्टनासापुटोद् वृत्तनयनसन्दष्टोष्ठपुट गण विस्फुरणादयो ऽनुभावाः 

रिपुजो गुरुजश्चैव प्रणयिप्रभवस्तथा । 
भ्रूयजः कृत करचेति कोधः पच्चविधः स्मरतः ॥ 
श्कुटीकुटिखेत्कटमुखसन्दष्ोषठः सपरान् करेण शम् । 
द्रः सुजगरेक्षी शचौ निर्यजणं रुष्येत् ॥ 
किच्िदवाङ्मुखरष्टिः साश्रः स्वेदापमाजनपरश्च । 
अन्यक्तोल्बणचेष्ठो गुरो विनययन्वितो रुष्येत् ॥ 
भत्पतरभ्रविचासे विकिरनन्रण्यपाङ्गविक्षेपैः 
सध्रक्षटीस्फुरितो्ठः प्रणयोपरतां प्रियां रुष्येत् ॥ 
अथ परिजने तु रोषस्तंजेननिभत्सनाक्षिचिस्तरः । 
विपरक्षणेश्च विविधैरभिनेयः कृरतारहितः ॥ 
कारणमवेक्षमाणः प्रायेणायासलिङ्गसंयुक्तः। 
वीररसान्तरचारी काये: कृतको भवति कोपः 

भरतः 
कोधा- रति 

गान्धारस्य द्वितीया श्रतिः | 

करोश्वः 
मभ्यमः कोच्पयायङाब्दे रुच्यते । 

क्रोश्चपदः- प्रयन्धः 
पदेः स्वरैः स्वरन्यासः म्रतितारेन गीयते । 
बुधैः कोश्चपदः कौव्छपदास्यच्छन्दसाकृतिः ॥ भाज 

करोश्चपदी-- पञ्चविवयक्षरघृत्तम् 
भमसभननननगाः॥ 

भरतः 
क्रो्ा--धुवावृतम् 

पच्चत्वादो यतर तु दीर्ध नवममपि च गुरुसमयज्खते । 
दीष चान्य अष्ठममन्तं खघुविरचितमिह चरणविधो । 

कषमा 

वत्ते ज्ञेय जगतिरपीये बहुचिविधनिचययित विहिते 
क्रौञ्च नाम्ना छन्दसि चौक्ता द्विजगणञरुनिगण परिपटिता ॥ 
पासादाणं कारयमाणो सितपटनिवसणमिव विपुलम् । 

‹ ्रासादानां क्रियमाणं सितनिवसनमिव विपुरम् ) 
भरतः 

क्रान्तम् दरीखानम् 
चिबुक ककंटे हस्ते न्यस्तमेसस्थितं शिरः । 
सूल्यो यत्रेन्द्रियमामः स्फरद्रष्पे विलोकने ॥ 
तत्छान्तं सथानमाख्यातमेतत्त॒ विनियुज्यते । 
निगरदीते निर्जिते च चिन्तायां ध्यानरोकयोः |! 

वेम 
स्थानकम् 

यत्रेन्दरियाणि सबांणि गुपरोकछ्तं स्तम् । 
रणरङ्गपराभूते सोकन्याफछुङितादिषु। 
छान्तमिदयमिधा यस्य कथयन्यपरे पुनः ॥ 

ज्यप्यनः 

क्राडमृद्ल- देरीनत्तम् 
रामबाणायुनडारो हारबन्धहच चक्रकः। 
मूरूगण्डः सर्वगण्डः षड्धा ते ताटधारिणाम् ॥ 
विदितादचतुरसत्वन्ये नागवृक्षकबन्धको । 
गोमूष्रिका च पाताख्सूचीति गदिता बुधैः । 
एतेषां लक्षणान्येवमूहनीयानि पण्डितैः 
दङास्वेतेष्वा्यषट्कलक्षण ठक््यतेऽधुना ॥ | 

$ 
सणम्--हसः 

पाणिद्रन्दं समारिरुष्य ऋलजुपादर्वद्रयेऽपि च | 
यत्तु प्रहतुमुद्योगः तत्क्षणं परिकीर्तितम् ॥ 

उमा 
समा--रक्षणम् 

दुजेनोवाहतै रूक्षैः सतां मध्येऽमिताडितः । 
अक्रोधः ऋधजननेः वाक्थेयैः सां क्षमा भवेत् ॥ 

भरत् 

दुजेनेक्तेर्वचनैः कोधजननेः सभायां ताडितोऽपि यः पुरुषः 
करोषहीनः स एव क्षमावान् । तदर्णनोचितः कविव्यापारः 
्षमेयर्थः । अनेन च यथोचियभिन्नवृत्तिसख्चयः सर्वा विभावा- 
दुधुचितो निर्वत्येमानः काज्यलक्षणत्वेन सुचितः । 

भरतपारन्तरम् 

सिद्धान्बहन्भधानाथान त्यक्त्वा यस पगासगत्रे 



क्षान्तिः. 

विशेषयुक्तं वच विज्ञेयं तद्विरोषणम् ॥ 
सिद्धानिति टोकपरसिद्धान्प्रधानभूतान् , 

यक्त्वा अनाय कोधाद्यदचनविशोषेण युक्त चहिकवणम् ॥ 
1 (~ 

प्रतिक्रियासमर्थस्य पत्रीचि्यवशेन यः। 
अपकारेऽप्युपरामः सा क्षमेति प्रकीर्तिता ॥ 

अथोत्तरचरिते ~ ‹ ईद मां प्रती ` यादि ख्वस्य वाक्यम् ॥ 
भजर 

श्वन्तिः-- रतिः 
मध्यमस्य तृतीया श्रतिः । 

्षामम्--उद्रम् 
तनुक्षाम स्मृतं हास्यजम्भानिश्वासरोदने । 

श्षामः- कपोरः 

गण्डाववनती क्षामो तो ज्ञेयो दुःखलल्नयोः । 
। विग्रदासः 

कितिः-शरतिः 
वक्छमस्य प्रथमा श्रुतिः 

शिप्ा- ज्मा 

पादविष्षेपणार्कषप्र व्यायामोद्धतनत्तयोः । 
ज्यायनः 

धिप्तमिव्युरुकरम । | 

क्िप्राभवट्रहिः क्षेपा व्यायासे स्याश्च ताण्डवे ॥ 
वेमः 

्षीराणेवः-मेख्रागः ( मेचकल्याणीमेरुजन्यः ) 
(आ) सरिगसपधस. 
(अव)सनिधपमगरिस. 

मञ्ज 

षुद्कथा- ्रव्यकाव्यम् 
्षुद्रक्था मन्धुही येह महाराष्टभाषया भवति । 
गोरोचनेन कायां सानङ्गवतीव का कविभिः॥। 

भोजः 

महाराष्टभाषा । शद्धभाकृतभाषा ¦ गोरोचनः पराकृतमाषा- 
केविः।॥ 

अशक्यापनयन् 

१५८ क्षोभः 

षुद्रषण्य--तालः 

षुद्रषण्टा कांस्यमयी पुटदितयसंयुता । 
अन्तगोंखयुता प्रे सरन्धकदिखान्विता ॥ 
सैव धधैरिकेत्यक्ता प्रसिद्धा मञ्जुरुखना । 
ता रञ्जुगुम्भिता पादे कायौः पेरणिन्तने ॥ ॥ 

कुरानुनिदैग्ध विष्चुद्धकांस्यसंभूतरानत्पुटयुग्मकमराः । 
` कनिष्ठिकापर्वसमीकृताधेप्रमाणदेहास्सधनास्समाश्च । 
कर्वन्धुकाबीजसमानपिण्डाः शग्टणा मनोज्ञाः परिवतुराश्च। 
मण्डूकवक्ाटछरतिवक्तदेशा गर्भ दधानाः किर खोहगोराप् । 

शिखासु रन्धद्वितयोपनीतबन्धार्थरञ्जूपवितोधैदेश् । 
सयुः ् ुद्रषण्ठाः किर घधेराहास्तास्ताः पुनधधेरिकामिधानाः 

कुम्भः 

षेत्रराजः 
अय संगीतग्रन्थकारः । चाखकटक्षणे कलिनायेन वणीरङ्कार- . 

लक्षणे कुम्भकर्णेन च स्मृतः, नान्यादिभिरपि । 

अयमभिनवगुप्रनान्यदेवयोः प्रचीन इति. ताभ्यामुदा- 
हृतत्वात् ज्ञायते । देवणभत्रोऽपीम स्मरति । श्ेत्रराजीयग्रन्थो 
नाद्यापि ठञ्धः । म्रायोऽयमष्टमडतके स्यात्! 

षेवाशचितम्--उ्ुतिकरणम् 
उत्कटस्थानके सत्वा विधायाश्चितमाह्ु च । 
पुनरप्युत्कटे तिष्ठेेत्राखितमुश्चन्ति तत् ॥ 

्ेपः- आविद्धधातुः 
क्षेपो रघुगुरुभ्यां स्यात् । शाबः 

खगुरुभ्यां भवेरक्ेपो गटघुभ्यामितीतरे । 
दरभ्यामथ खघुमभ्यां स्यादयमियपरे जगुः ॥ 

कुम्भः 

क्षोभः लक्षणम् 

परदिवि चित्राययेत्रारमा परिकीत्यैते। 
अदृष्टोऽन्योऽपि वा कदिचत् स तु क्षोभ इति स्मृतः ॥। 

मरतः 

यथा रत्नावल्यां ~ सागरिकैवेति मत्वा वासवदत्तामुपटा- 
_ छयतो राज्ञः सा स्वावङुण्डनमपनीय बैरुषत्यमुत्पादितवती। 
धन्ये तु भत्मन्यभूततद्भावभावनम् इति । परे तु (अन्यगते 
हेतावन्यस्मिन् कायैकर्पनम् › इति च ॥ 

--नाटयार्ङ्कारः 

अनिष्टदरोनात्तारतम्यम् । यथा ~ रतलनावस्या उरिक्चप्यतामयै- 
पाञ्च › इति  राजवाक्यम् । सागरः 



१.५ खड्गकलासः 

खटक्ावधेमानः- दसः 
परस्परस्यामियुखो दो दस्त खटकामुखौ । 

अनीति मणिबन्धस्वस्तिकौ वा खटकावधैमानकः ॥ 
र म्रणामदरणे पुष्पग्रथने सलयभाषणे । 
सद् ख 

सूर्योदयादावुत्तानः स्यादय प्रथमे मते। 
कण्डार्वीणां दधती पुलिन्दीन्दीवरद्युतिः ॥ ख्वाणा द्चत। पुन्न ताम्बूलग्रहणे यूनोर्ितीयस्तियेगाननः ॥ 

कयसौडवा । सर्वकाले गेया । संगीतसरणिः विप्रासः 
1 नेपथ्यरचनायां च पुष्पायां ग्रथनेऽपि च । 

खभेश्वरः-- -दटःतःङः सोमेश्वरः 

खरोश्वरे गपौ &। सकमणः खटकावधेमानकः- हस्तः 
श्यर:- देशीतालः खटकायुखयोः पाप्योः स्वस्तिके मणिबन्धने । 

विरामे भिश्रषूपः खचरे षड्खघूत्तरे । । । । । । 1 अन्योन्याभिमुखत्वे वा खटकावधेमानकः ॥ 

. ताम्बूरग्रहणादो स्यात्कामिना प्रथमे मते। 
खञ्जेकः- प्रते मात्रावृत्तम् पुष्पाणां प्रथने सलयभाषणादौ मतान्तरे ॥ 
विषमः -- चतुमोत्र एकः रः आरः 

समः -- चतुमोत्र पकः द्रौ ख्घू रः खटाहस्त 
विरा चतुरे चतुरं न्यस्य तजेन्यङ्गछ्ृमोक्षतः। 

खज्जरीटगतिः- गतिः खटाहस्तः पुरोभागे खट्ादिषु नियुज्यते \। 
यागति्ुतमानत विनायकः 

समपादि समारभ्य : | 
खटहडकम्-मातव्ृत्तम् 

खञ्नरीटखगस्येब खञ्जरीट गतिर्म॑ता ॥ ४ + 
अमरावली गाथा च। | विरहाडकः 

खजिक्राः- गतिः खड्गकरासः- प्रथमः 

खञ्जिका गतिरेव स्यात्वञ्जवद्रमनं तथा । वामे करं कटौ न्यस्य परं खड्गकतं करम् । 
देक्णः 9 चन्द्रमास्ते $ 

कृत्वा स कम्प चेदधेच तदादिगः॥। 
शट कश्ुख :-- हस्तः द्वितीयः 

1 ० कुटिरीकृते । । कृत्वा कयोतमूध्व चेदधोमुष्टं करं ततः । 
न यत्र तियैक्पताकाख्यं करं कु्यात्तदामिषा । 

उत्तानस्तुरगादेस्स्याद्रल्ग। चामरघारणे । दितीया खङ्कपूर्वस्य कासस्य निरूपितः ॥ 
ुसुमापचये मुक्तस्लग्दामधरणे तथा ॥ ततीयः 
जरमन्थाकर्षणे च संमुखे दपैणग्रहे । श ८ धोद विधाय त्रिपताक द्वौ यस्य यदचरणः पुनः । 
कस्तूरिकादिवस्तूनां पेषणेऽधस्तटो करौ । 
तामबूलनीटिकाृनतछेदनादौ च स स्रः घातयन्निव तत्रैत योजयेत्सतृतीयकः ॥ 

ः च स स्मरतः ॥ वः अशोकः 
रागः 

^ -- चतुथे 
सट कृद्ुखवतना 

स्वस्तिकं ककैटं चैव मुष्टिकं च पताककम् । 
चतुरः कमतः कुयात्करान्यत्र तु नर्तकी ॥ 

भोः धृतौ मोहे तदाधाते पाते स स्याश्तु्थंकः | 

सव्यापसव्यतो नाभिदेदो या खटकास्ययोः | 

आरन्तिरामणिबन्थ सा खटकामुखवशैना | 



खड्गनारायणः 

घातस्तत्र चतुधा स्यादृध्वोधः पादर्षयोद्रैयोः। 
खडगपूर्वकटासस्य भेदा एते चतुर्विधाः ॥ 

--खड्गकलसः 

चकितेव निरीक्षन्ती पश्चाद्रमितरं मुहुः। 
प्रचारं धृतखडगे च तन्वती विविध द्रतम् ॥ 

प्टुतमानादसंबाध विदधाति करानपि । 
तत्राधैषन्द्रमभरतीन् स खड्गाः ऊटासकः ॥ 

खडगनारायणः - देशीताः 
दद्याजलगणो वक्रः खडगनारायणो मतः । 

००|| ५ कुस्मः 

सखड्गदर्तना 
कुञ्चितो युष्टिरेकोऽन्योऽञ्चितस्स्यात्वटकामुखः। 
इमौ कीर्तिधरः राह खङ्गवर्तनिकाल्यया॥ 

भशोकः 

खण्डः 

खण्डस्तरिमिस्स्यात्करणेत्यायामो मभ्यमरू्वसौ । ॥ 

खण्डकः - वादयष्रवन्धः 

खण्डः स्यात्खण्डमध्येऽपि खण्डशो वादने सति । 

बाद्यखण्डस्य मध्येऽपि खण्डशो यत्र वादनम् । 
स खण्डक इति प्रोक्तो बायरक्षणवेदिभिः॥ 

खण्ड्कङ्ाटः-देशीतारः 
दरतो दो द्वो गुरू खण्डे ००५5 

सोमराज 

ज्ञातव्य खण्डकक्ले द्रुतदनदर गुरुढयम् ००55 
चधा 

खण्डकङ्कारुताले स्याद् द्रतदन्द गुरुद्रयम् ००५5 

वेमः 

खण्डकथा--श्रव्यकन्यम् 

्न्थान्तरप्रसिद्धं यस्यामितिवृत्तमुच्यते विबुधैः । 
मभ्यादुपान्ततो वा सा खण्डकथा यथेन्दुमती ॥ 

भोजः 

खण्डकतरी-रोड़किकहस्तपाटः 
विरखङ्कुकिषातेन दक्षिणेन करख तु । 

ङ्कष्ठघतिरपि च वामहस्तेन पीडनात् 
खण्डकर्तरिकासंज्ञो हस्तपाटः प्रकीर्तितः ॥ 

विरलाङ्गुलिना घाताहक्षिणेन करेण च । 
वमिनाङ्कषठघतिश्च पीडनात्खण्डकर्तरी ॥ 

दां कृखुरां खुदा शुग धोण्ड दे च दो गिधोँ रे। 
शङ्गः 

खण्डचाणिः- वाद्परबन्धः 
शभस्य नामान्तरमोता ॥ 

खण्टच्छेदः- वाद्यपवन्धः 

खण्डच्छेदो भवेत्ण्डच्छेदसंज्ञः प्रबन्धयोः । 
मेलनादथवा छेदे: व्यक्तैरुक्तः पैः स्मृतः ॥ 

खण्डछेदो भवेत्क्लप्रः यला सरोतोवहास्यया । ॥ 
सोमराजः 

खण्डछेदसमायोगास्खण्डक्ेदग्रबन्धयोः । 
छेदेव्यक्तस्समायुकतं खण्डछेदं परे जगुः ॥ 

शाङ्ग 

खण्डटिण्डिमः- देश्ीतारः 

दे दछो दलो दलो नरष्टुतप्छताः । 
गुरुष्टतो गुरुष्टुती गुरुश्च खण्डडिण्डिमे। 

३ मात्राः ॥ 

खण्डधारा- मङ्गताः 

द्रतद्वथ विरामान्त ततो छ्धुचतुष्टयम्। 
द्विधेव परिसंखाप्या खण्डधारा भवेवदा ॥ 

० ०।।|। ० ५। ||| नान्यः 

खण्डनमू--दन्तः 

मुहुदेशनसंश्छेषविगश्टेषः खण्डने मतम् । 
संरापेऽध्ययने तस्स्याज्लपभक्षणयोरपि ॥ 

तादप्र्तारः 

अशोकः 

छेदनात्वण्डनाः प्रोक्ता दन्ता योज्या विशारदैः । 
वीरिकाछेदने चेव मध्ये चाद्रेकभक्षणे ॥ 

सोमेश्ररः 

-- चिबुकम् 

असक्रत्वण्डनं दन्तसंपेटो जपभक्षयोः। 

संखपेऽध्ययने चैतद्विजानन्ति विचक्षणाः | 
ज्यायनः 



खण्डनम् १६१ 

खण्डनम् 
कि्चयां वामहस्तव्यापारः। तच द्रष्टव्यम् । 

खण्डपाटः--वादप्रबन्धः 
खण्डपाटो भवेद्भव्ये कृतेः पटेस्तु खण्डः । 

पारस्य खण्डनाट्राये खण्डपारोऽभमिधीयते । 
शाङ्ग 

खण्डसङुटहस्तः 

पूर्वोक्तयुुरे हस्ते तजनी संग्रसारिता। 

नाम्नायै खण्डयुषुखो मूषिकार्थे तु पुङ्कितः ॥ 
श्ाररेखर् 

ख॒ण्डयतिः- वादप्रबन्धः 

कृत्वा खण्डं पाठबद्धं यतिवद्वादन भवेत्। 
एवमाव्ृत्तिकरणादाहुः खण्डयति बुधाः ॥ ५ 

श 
खण्डपादेः प्रकर्तव्यो यतिमिखात्र खण्डकः । 
एवं निरन्तर वाद्य तत्खण्डयति कथ्यते ॥ 

सोमेखर 

पारटबन्ध यदा खण्डं यतियुर्क पुनः पुनः । 
वाद्यते यत्र वादकैः सा खण्डयतिरुच्यते ॥ 

खण्डव्णः--देशीतारः 

खण्डवर्णे प्टुतो गश दूतो गच्च ुरुठैगो । 

ॐऽ5ऽ०५55।॥5 नन्दी 

खण्डस॒चितम्- देशीखानम् 

एकोदरः छुद्ितस्सम्यगन्यसतर्यक् प्रसारितः। 
चरणो यत्र कथितं स्थानकं खण्डसूचितम् ॥ 

खण्डसूचीभ्रमरी- तिरिपनृताङ्ग् 
खण्डसूच्यां तियैगृध्वे पताकः प्रसृतो यदा । 
वामो दक्षिणहस्तस्तु पादर्वदेदो प्रसारितः ॥ 

तावेव शिखरो स्वान्ते कृत्वा वामपदै ततः । 
दक्षिणे जानुमूखन्तः दक्षिणावर्त॑तो भमिः। 
त्रिवारं च भवेदन्ते खण्डसुची अमिभेवेत् ॥ 

13 

` खम्भारी 

सण्डहुदधः-- वादयप्रबन्धः 

श्रोतोगताख्यया यत्या खण्डहूष्धोऽभिधीयते। न 
दाक्ः 

खण्डिका- मङ्गताः 
ठधुद्धयं दचतुष्कं विरामः पुनस्तथेव । 

|| ०००५७ ०००५ 

| मान्यः 

रागः 

खण्डिका त्वथ गान्धारग्रहांरान्याससंयुता । 

समस्वरा तारहीना सन्यक्तषभपद्छमा । 

षड्जमन्द्रा तथा चेयं रागक्षैरमिधीयते ॥ # 
ह 

खण्डिता- नायिका 
व्यासङ्खादुचिते यस्या वासके नागतः प्रियः। 
तदनागमदुःखातां खण्डिता सा प्रकीर्तिता ॥ 

भरतः 

व्यासङ्गादिति । अम्यनारीविषयादिदयर्थः | 

खण्डहुष्टुकः--वायप्रनन्धः 

यद्वाद्यं वाद्यते यत्र यला खोतोव्ाल्यया । 

स खण्डदुकः प्रोक्तो वाद्यटक्चणपण्डितेः ॥ 
बेमः 

खनटनतिः- मेटारगः ( नरमैरवीमेरुनन्यः ) 
(भा) सरिगमधमपधनिषख. 
(भव) सनिधपगरिस. 

खमेदनृत्तम् देशीन्तम् 

चतुरश्रकराकारौ चतुरश्रे च पष्ठवो । 
करवर्तनिकापादङ्ुटरन च शिरो दः ॥ 
छुतकाठ्श्च तिरिपः करमोश्चो यथोचितम् । 
सम्भदायातततधा ह्यम्पातालेन नर्तनम् । 
करोति हि खभेदाख्यं कथितं पूर्वसूरिभिः॥ 

खम्भारी-रागः 

षड़जांसाधेवतन्यासा पद्मेन च दुबैला । 
धैवतषभकम्पाढ्था खम्भारी नामतो.हि सा॥ 

वेदः 

सोमेश्वरः 



खम्भावती 

खम्भावती-मेखरागः 

खम्भावती पीना स्यात् कोमलीङतधैवता । 
गान्धारमूडेनायुक्ता रिणायत्तावरोहिका ॥ 

चृतीयम्रहरोत्तरगेया । 

--रागः 

धेवतांश्प्रहम्यासा षाडवा दयक्तपच्मा । 
खम्भावती च विज्ञेया मृरठैना पौरवी मता ॥ 

दामोदरः 

खम्भावती बुधः प्रोक्ता न्यासांराम्रहधैवता । 
आन्दोकिता मनिभ्यां च पद्मेन विवर्जिता ॥ 

मोक्षः 

खम्भावुत्थी-रागः ( खम्भावती ) 

खम्भावुत्थी छक््यतेऽथ.. . .. . -कक्ुभोद्धवा । 
धैवतांरान्यासवती पञ्चमेन विवर्चिता। 
मध्यमे च निषादे च सेयमान्दोकिता भवेत् । 

हरि 

खरराजितम्-मेररागः ( नरभैरवीमेरुजन्यः 
(आ) सरिमपनिस. 

(अव) सनिधपमपधपगरिस. 
मल 

खरलिः- मृदज्गख पुटे लेपविरोषः 

विभूतिगरिकं भक्तं कन्दुकेन च संयुतम् । 
यद्वा चिपिटकं देयं जीवनीसहमिभितप् । 
सर्वमेकत्र संपिष्टं केपः खरछिरुच्यते ॥ 

छेपस्तु दक्षिणपुटे देयः, बामे च पूरिका । 

यङ्क्त्म् - 
वामे च पूररिकां दत्वा ठेपं दद्याच्च दक्षिणे । इति 

जीवनी ~ हरीतकी । नारायणः 

ख॒रसीख-- स्तौ 

स्थूरजिहोष्ठदशना रूश्चत्वक्षटुभाषिणी । 
रतियुद्धप्रिया धृष्टा नखदन्तक्षतप्रिया ॥ 

सपत्नीटधेषिणी दक्षा चपला की्रगामिनी । 
खरोगा बहपया च खरसत््वा प्रकीर्तिता ॥ भरतः 

सहोबिखः ) 

१६२ 

खरहरप्रिया- मेरुक्ता 

सन्रिगन्मवन्पन्धनिन्स। 

खकूकम् 
सत्रीणां बाहुभुषणम् । 

सखुटलकः- वाचप्रबन्धः 

हस्तेन वितताङ्ग्ठविरखाङ्कलिना क्रमात् । 
पताकेन हतेजातिः पदेः स्यात्खखकामिधः ॥ 

--द्स्तपारः 

प्रसारिवाङ्गश्ठकस्य शुकतुण्डस्य तु क्रमात् । 

विरखाभिश्वाङ्गलीमिजोयते खरको यथा ॥ 
दगिगिड दगिगिडां 

॒कतुण्डः। अभिनयहस्तः । 

--वादयपरबन्धः 

विरखाङ्गलिसङ्घेन वितताङ्ग्ठकेन च । 
पताकार्येन हस्तेन रचिते: पाटसश्चयः । 
खख्काख्यः प्रबन्धस्तु कथितो वायवेदिसिः ॥ 

(^, 

खल्वम्--उद्रम् ( खमिति च ) 
निम्ने स्यादुद्रं खं क्षुधार्ते श्रमकर्तिते । 
भातुरे भरङ्गरीटथादिजठराकारधारणे ॥ 

नते खल्व मतं श्रान्ते क्षुधि रोगे तपस्यपि । 

खच्ं स्या्येतमेताङचण्डिकामिनयेषु च । 

खरितन- वादनम् ८ वामहस्तव्यापारः ) 
मुहुः सारणया तन्तरीघषेण खरितो मतः । 

खसिका-रागः 
मग्रहन्याससंयुक्ता सांशा तारेण वर्जिता । 
समस्वरा रिपदयक्ता समन्द्रा खसिका भवेत्। 
गान्धारादियेतस्तस्मात् संकीर्णे करुणे रसे ॥ 

राज्गैः 

वेम 

भेमः 

विप्रदासः 

उयायनः 

सोमेश्वर त 

साङ्ग द 

जगदेकः 



खसितः 

खसितः- वीणायां वामहस्तव्यापार. 

सित इति केषुविद्मन्थेषु पाठः। 

मुहः प्रधर्षणे तन्त्याः खसितः कम्रिकाकृते । 

खानिः 
वरो गभख्थरन्धम् । 

खानिग्रमाणम् 
ख्लानिरन्ध पएूत्काररन्धम्। 

स्वरभङ्गभयादत् खानिरन्ध्रो यथाविधि । 
कर्तव्यो मानहीनत्वे मिछितो न खरान्तरेः ॥ 
यत्तः कनीयसीमध्यपर्वम्ठेन सम्मिता 
खानिः स्यात्सर्ववदोषु राजराजस्य सम्मता ॥ 

कम्भः 

कुम्भः 

खुत्ता-पदपाटः 

चरणग्रेण धरणीधातः सत्तेति कथ्यते । वेमः 

खुराघातः-देशीताः 

खुराघातच्चतुद्रेतः । विरामान्तो मवेत् ° ° ° 6 
रक्षणः 

खेचराद्गी-मेररागः ( मायामाख्वगोरुमेखनन्यः ) 
(आ) सरिमगमधनिस. 
(अव) सधनिपमगरिस. 

मञ्ञ 

खेटकम्- मात्रावृत्तम् 
रजग विरदाङ्ः 

खेदः--अवमदीसन््यङ्गम् 
मनश्धेष्टाविनिष्पन्नः श्रमः खेद उदाहतः । ि 

स्शनसः कायीयश्चेद्युभयोऽपि यावत्। आद्यो यथा - 

रत्नावल्यां - तस्याः समुद्रपतनादिवत्तान्तादेवीविलापपयेन्तं 

सआानसः खेदः । शारीरस्तु विक्रमोर्वरयां ˆ अहो श्रान्तोऽस्मी ? ति 
च्य पुरूरवसः खेदः । 

सभिनवः 

खेलनः- देशीतारः ` 
खेखनाख्ये दरतो ख्घुः ० ०। रक्ष्मणः 

१६२ गङ्गावतरणम् 

सखोजः_- वादयप्रबन्धः 

उपयुपरि पटेसतु क्रियते यच्च खाघवम्। 
खोजो नाम स विज्ञेयो निविडः पाटवर्णकैः॥ 

सोमेश्वरः 

खोजन इति भाषायाम् | 

स्निग्धं सम घन शिष्टे पाटवर्णैः प्रकरिपितम् | 
यद्रादय वाद्यते तदूज्ञेखोघवात्करयेोद्रैयोः 
स खोज इति विख्यातो वाद्यविद्याविशारदैः ॥ 

वेमः 

समाश्छिष्टवनदटक्ष्णपारवर्णविनिर्सितः । 
हस्तखाघवसंपन्नः खोजः सञ्चस्ति बुधैः ॥ 

शङ्गः 

ख्याता -ञतिः 

मध्यमस्य ठृतीया श्रुतिः । 
मण्डकिमते तारमध्यमस्येव । 

गः 

ताके छन्द्सि च गुरः । 
_ स्कः 

ग् - गान्धारस्वरः। 

गङ्गातरङ्कः- देशीतारः 

गङ्गातरङ्ग भ्रस्येकमष्टो पञ्छघ्निविन्दवः। 
छष्वन्ताः स्युस्ततोऽन्ते खे. . ......- ॥ 
०० ००००००० ००००]> ००) 

रक्षणः 

गङ्गातरङ्िणी-मेखरागः ८ गङ्गयमूषणीमेख्जन्यः ) 
(आ) सरिगमपनिधनिस. 
(अव) सनिधपमधमगरिस. 

अञ 

गङ्ारामः 
सङ्गीतरत्नाकरस्य हिन्दीभाषायां व्याख्याता । 
रेवादेडराजस्य विश्वनाथस्य आस्थानकविः । 

गङ्गावतरणम् -- करणम् 
अदित पादमलयर्थमुरिक्षप्योध्व॑तरं ततः । 
तस्योपरिकरौ कायो न्निपताकावधस्तखे ॥ 
रिर्य क्रमशो यब पादार्थमवरोपयेत् । 
गङ्गावतरणं विष्णोः पादाद्रङ्गावतारणे ॥ 

ज्यायः 
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उद्वाहित शिरः कायं गङ्गावतरणा तदा । 
विष्णुपादादिगङ्गावतारे तद्टिनियुञ्यते ॥ 
अत्रान्ये चरणाक्षेपविक्षेपानुविधायिनै । 
लिपताको करो प्राहुर्मस्तं चापि तादृशम् ॥ 

अजः 

निषादो गजपर्यायङाठ्दरूच्यते , 

-देशीताः 

गजताटोऽब्धिखे मतः ।। | । 
चतुभिरघुभिगैजः । | । | 

--हस्तः 

मध्यमानामिके छुयोकुञ्िते स गजाहयः। 
गजे नाटथधविोषेषु हस्तोऽयै विनियुज्यते ॥ 

गजक्रीडितम्- करणम् 
कणोन्तोपरि हस्तस्य तिपताको यदाश्चितः। 
डोला पादा च चारी स्यादेवमङ्कान्तरे तदा । 
गजक्रीडितमाख्यातं गजो येनाभिनीयते ॥ 

मदनः 

गोरीमतम् 

ज्यायनः 

गजन्ान्त्ः- तानः 

प - रोपः ~ षाडवः | 
गरिसनिधम. 

गजच्छायः- तानः 

मध्यमग्रामे रिधहीनौडवः। 
पमगसनि. 

गजदन्तः- हसतः 

सपेशीषौ करौ मध्यं स्कन्धकूपैरयोमिथः। 
दधाते चेत्तदा ग्रोक्तो गजदन्ताभिधः करः ॥ 

कुम्भ; 

पादर्वभागे च संरग्नै समाष्कश्ितक्ूपेसे । 
सेपेरीर्षकरौ यत्र सभवेदजदन्तकः ॥ 

सोमेश्वरः 
अथवा य॒त्र चान्योन्यस्कन्धक्ूपैरमध्यमम् । 
दधाते सपेरिरसौ गजदन्तो भवेदसौ ॥ च 

स्कन्धर्थौ सपेशीषा चेदितरेतरसम्मुखौ । 
भारस्योढहने स्तम्भग्रहणे च गतागते । 
अधः शेङरिरोत्पाटे करः कायो विचक्षणः |॥ मोक; 

गजर्ः 

मथ निषध तं च करबद्धो समेतयोः । 
 विवाहस्याननयने तथा शैररिलादिनः। 
वृक्षादीनां चाने च कर्तन्यस्स्याद्रतागतः ॥ 

कुम्भः 
कटीक्षे्गतो छुच्त्कूपरो सपेरीर्षकोौ | 
गजदन्त इति प्राह विप्रदासो विदां वरः| 
भ्रथमं निषधं केचिद्रजदन्तं प्रचक्षते ॥ 

विग्रदासः 
यानावतरणे स्तीणं रिराल्नां महणे तथा । 
रिलोत्पाटे च कर्तव्यः करोऽयं गजदन्तकः ॥ 

त | 
सोमेश्वरः 

स्कन्धकरपेरयोर्मध्यमन्योन्यस्य यदा करौ । 
दधाते सपेरिरसौ गजदन्तस्तदोदितः ॥। 
आष्कखत्कूपेरो स्कन्धदेशस्थौ सपडीर्षक्रौ । 
अन्योन्याभिमुखौ ठक्ष्म गजदन्ते जगुः परे ॥ 
एष शेढरीखोत्पादे गतागतयुतः करः । 
विवाहस्थाननयने स्यादरधूवरयोरयम्। 
स्तम्भग्रहेऽतिभारे च श्रीसोढलसुतोदितः ॥ ¢ 

यज्ञः 

गृजर्ः- वाद्यप्रबन्धः 

छत्वकवारयुद्आहं नातिदीर्घो न चार्पकः । 
वादकोद्धोषगम्भीरध्वनिमुतरं दधत् ॥ 
तिः खण्डोऽभ्यस्यते क्रटै्द्धो वर्णसरेण बा । 
सहर्विधायोपशचमे छण्डणो यत्र रज्यते ॥ 
गजरो सावुवणं स्यादस्यादौ पुनः पुनः । 
एकतास्यामुदवणं तस्यां निस्सारुकेऽथवा ॥ 
भवेदुपञ्चमोऽन्यत नास्य तालो नियम्यते । 
गजरावयवाः सवं वाद्यन्ते ते निरन्तराः । 

खदङ्टादिभिबेद्धः सुक्माराक्षरान्वितः। 
अत्पकोमटता वायो भवेन्मुहुस्ततः परम् ॥ 
इटादिवद्धः खण्डः स्याच्छण्डणो यत्र रज्यते । गजरास्यो भवेदन्ये प्राहराकपचालिकाम् ॥ 

श्रीकण्ठः 
उद्ग्राह सछृदुक्ताऽथ नायस्प नातिविस्वृतम् । 
चक्कारल्धगम्भीरोद्धोषसंबादित्वनिम् ॥ 
कूटेः पटेदच सम्बन्धवद्धवर्णसरेण वा । 
खण्डमेकं त्रिरभ्यस्येत्ततद चोपशमं मुहुः ॥ 
विधाय च्छण्डणो यत्र र्यते गजररत्वसौ । 
तदुज्ञरुत्तबण काथैमस्य चादौ पुनः पुनः ॥ 



गजटीरखः 

एतद्धवेदेकतास्यां ताके निस्सारुकेऽथवा । 
नैव तारस्य नियमो भवेदुपञमे पुनः । 
निरन्तराणि वाद्यन्ते खण्डानि गजरस्य तु ॥ 

वेमः 

उदाहरण रत्नाकरे द्रष्टव्यम् । 

गजलीटः- देसीतारः 
गजकीठे विरामान्तं रचतुष्टयमीरितम्। 

। | 1 वेमः 
--नृतवबन्धः 

यल प्राच्य पड्क्तयुग्मं पश्चिम च परस्परम् । 
चतुष्कन्रया संप्राप्य मध्यकोणे विनिष्पतेत् । 
स बन्धो गजलीलाख्यः कथितो वेमभूभुजा ॥। 

वेमः 

गजलीरम्- वाद्यम् 
बहुधा मृछेना हस्ताः स्पुरिताः कर्तरी ततः। 
खसितो यत्र तस्प्राहुरैजलीर कलाविदः ॥ 

--वीणावादनप्राणः 

कतया रवसितेनापि मूर्तः खुसतिः कैरः। 
विरच्यते तु यद्वाद्यं गजकीरे तदीरितम् ॥ 

पादवदेवः 
मूरिभिभृषटेना युक्तं कर्तरी सपुरिताछुकम् । 
खसितश्चैव तद्वां गजलीटमुदाहतम्॥ 

कुम्भः 

गजलीरा- गतिः 

गतिर्मन्दविखासेन मत्तक्कक्ररवद्ववेत्। 
नटस्य नटतस्सेव गजलीखा तदा मता ॥ 

देवेन्द्रः 
पारर्वयोसतु पताकाभ्यां कराभ्यां विजये ततः। 
समपादाहतिम॑न्दं गजलीरेति विश्रुता ॥ 

नाय्यदपणे 

~--प्रवन्धः 

गजलीखस्यतालेन गजलीखा निगद्यते । 
छन्दोहीनेतरछक्ष्म हयलीलखागतं मतम्॥। 

श्रीकण्ठः 

गजवक्तः _ देरीतारः 

गजवक्ृस्तु चत्वारो छघयो निर््वनिः स्मृतः। 
1 } 11 | रक्मणः 

१६५ । गण्डः 

गजवधेनै- मेटरागः ८ धीरशङ्कराभरणमेलजन्यः ) 
(आ) सगमधनिस, 
(अव) सधपमगरिस. 

म 
गजविलसितम्- पोडशाक्षरकृ्तम् 

ऋषभगजविसितमेवेदम् । 

गजसारिः- ( घेनुकामेरुजन्यः 
(आ) सरिगमपनिधस. 
(अव) सपमगरिस. 

मज 
गजासुरः देीतारः 

एकदित्निचतुः पच्चषड्रतान्तरेषुयेदि । 
भवेद्रजासुरो नाम ताख्ेऽयं परिभाषितः ॥ 

०1०००००2] ०००@ |० ०००० ००० @ 

© © || रस््मणः 

गजेन्द्रगतिः- देशीतालः 
लचतुष् विरामान्तं गजेन्द्रो गजगामिनि । 

। । 17 सोमराजः 

गणनायकः - देशीतारः 
क, बिन्दुय॒ग्मे ति नगो दलो बि प्टुतदचे गणनायक । 

९१ माचा ताङप्रस्तारः 

गण्डः_ देश्ीतारः 

ख्दो खग गण्डतारे \ 
७ मात्राः तारुप्रस्तारः 

--वीथ्यङ्गम् | 
ननु च बहुवक्ष्यमाणस्यारभार्थो बहूवचनाक्षेपररतं गण्ड- 

मित्यनेनोच्यते । तच्च पताकास्थानकस्यापि आगामिवस्तु सुच 
नात्मकत्वात्ततोऽस्य को भेदः । उच्यते ~ पताकास्थानकेन 
धमोदेनटकरारीरभूतस्य साध्यस्य वस्तुनः साधनमूतानां उष- 
क्षेपः क्रियते । अत एव तद्धिष्नभूतानामिति विरोषः। अव 
एव गण्ड इव गण्डः । यथा हि गण्डः प्रथममुद्धियमानः व्या- 
पको गण्डो ज्ञेयः । तदिह बहुवचनसंबन्धानां अन्ते यत्पदं चा- 
संबन्धं संबन्धमिवाभाति । तद्रण्डं नाम वीध्यां स्यात्| 

। , 

मोजः 
अन्यदन्यच्च वद्तोदेयोवोक्यसमागमे । 
जायतेऽनिष्टमिष्ट बा स गण्ड इति कीर्तितः ॥ 
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यथा राघवाभ्युदये ~ किन्ते स्यादिति चिन्तया इति रामे- 
शक्ते सीता विरहस्तवेलयाह । रामस्तु शन्तमिस्याहं । 

सागरः 

अन्यामिप्रयेणाकमस्माप्रद्युक्तं प्रतिवचनतयाऽनुच्वारितमपि 
प्रतिवचनरूपतया प्रक्रान्तेन यत्संबन्ध वचनं तत् टष्टार्थगभेत्वाद् 
दुष्टसोणितगभैगण्ड इव गण्डः । यथा ~ बालिकावच्ितके - 
कः कैससस्कन्दति इति कंसेनोक्ते नेपथ्ये योऽन्यतः । म्रसूतो 
अन्येन च वर्धितो मधुम्रभवः। कृष्णस्य परपुष्टो मारयति न 
कोऽपि धारयति । इति रङ्गमध्यप्रविष्टपातपठितेन वचसा 
अनिष्टर्थसूचकं संयुञ्यमानं गण्डः 

रामचन्द्रः 

सरभसं श्रमयुते वि वादयुक्तं तथापवादकृतम् । 
बहुवचन क्षेपक्रते गण्ड प्रवदन्ति तत्तवज्ञाः॥ 

भरतः 

संरंभेणाकृतिविरषेण यः सं्रम अवेगः तथुक्तै यद्टिरुद्ध- 
वस्तु यदनेन कृतं पूर्वोक्तवरत्वपवदनमेव तद्रचन टृष्ार्थगभे- 
स्वाद्रण्ड इव गण्डः । ईषदसमाप्रं वचने बहुवचने तत्कृतेनाक्षे- 
पेण कृते स्वयं म्रतिवचनतां पूर्ववचनस्य गतमित्यर्थः । तथा च 
कोटरः - वचसां संबद्धानामन्ते यस्स्यात्पदे त्वसबन्धः । संबद्ध- 
मिवाभाति हि तद्रण्डो नाम वीथ्यङ्गम् । अनेनेषदसमाप्निरेव 
दरिंता । यथा - वेण्यां दुर्योधनेन भालुमतीं भ्रति करभोरुम- 
मोघूयुग्ममिल्युक्ते, कञ्चुकी भग्रमीनेत्याह । तत्रोरुयुग्ममिति 
पूवेविश्रान्तमपि भग्नमित्यत्रसंबन्धयोग्य जातम् । 

सभिनवः 

उक्तमन्यार्थमन्येन वचोऽन्या्थ प्रकत्पयेत् । 
अन्यघेति हि गण्डोऽयं बहुधा परिकीर्वितः ॥ 

अथा - 
जातोन्यत्र च योऽन्यत्र वर्धितो मधुसभवः। 
परपुष्टस्सकृष्णो य मारयत्यनिवारितः। 
इत्युस्कण्डितया प्रोक्तं कं सेनागतमन्यथा ॥ 

द्वथ्थगण्डशब्दोऽप्यन्न द्रष्टव्यः सागरः 

गण्डभेरण्डः- देरीतारः 
गण्ड भेरुण्डताखेय गजाभ्यामुपरिखलः। 

ऽ | ऽ || रक्ष्मणः 

--हस्तः 

कपिर्थहस्तयोभेखारस्तिकेनैव संभवेत्। 
गण्डमेरुण्डनामाय नारसिंहोऽधिदेवता । 
गण्डभेरुण्डसंज्ञाके विनियोगस्तु तत्न च ॥ 

गोरीमतम् 

गदा 

गणेशः 
सङ्गीतकल्पद्रूमकारः । 

गण्डसूचि-करणम् 

पादसूचीकरः क्षेत्रे वक्षस्थः खटकामुखः । 
कपोखान्ते करोऽन्यः स्यादपद्यातपाञ्ितः ॥ 

यत्र पारय नतं तज्ञेमैण्डसूचि तदिष्यते । 
विनियोगोऽस्य मन्तव्यः कर्णगण्डस्य मण्डने ॥ 

सूचीपादं परे प्राहुः कपोखभ्रान्तगामिनम् । 
चरत्तहस्तोदित सुचीयुखमन्ये प्रचक्षते 1 

तमरसंयुतहस्तोक्तं अपरे त्वनुमन्यते । 
त्रिपताकाभिधं हस्त महूतण्डुरभाषत ॥ 

ज्यायनः 

गतागतम् खानकम् 
गन्तु चरणसमुरक्षिप्य सध्ये गीतादिहेतुना । 
हस्तायभिनये यस्मिन् नर्तकी प्रवितन्वती ॥ 

गतिस्थितिनिरुद्धाय तिष्ठेत स्याद्रतागतम् । 
से्रमप्रभृतावस्य विनियोगः प्रकीर्तितः ॥ 

ज्यायनः 
तत्रैकं पादसुद् धृदय गतिके गमनेन्मुखे । 
उदास्ते स्थानकं तत्तु गतागतमुदाहतम् ॥ 

न ययो च न तसौ चेत्यादिवागर्थदसेने । 
सभ्रमादो च तस्यास्य प्रयोगः परिकीर्तितः ॥ 

नेमः 

गतिचरः- देखीतारुः 

तारे गतिचरे प्रोत्तौ खण्डमिश्रौ रषु कमात् । 
ऽ ।। 5 ।। 

गतिमण्डलः--अङ्हारः 

मण्डरस्वस्तिकनिवेरोन्मत्तोदष्ितमत्तस्स्याक्षिप्रोरोमण्डककरि- 
छिन्नानामष्टानां करणानां क्रमासप्रयोगे गतिमण्डटाङ्गहारः 

खक्ष्मणः 

शालैः 

गतिखम्- देसीखसयाङ्गम् 

मगेदेशीगतं यद्रा समय रक्षणान्वितम् 1 
वाद्यताख्युतं नृत्ते गतिख्थ प्रणिगद्यते ॥ 

ज्यायनंः 

गदा-देशीरताः 

गीरुतश्च गदामिषे। ऽऽ 5। मदनः 
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गन्धर्वशीखा- स्री. 

क्रीडापराचारुनेत्रा नखदन्तेस्सुपुष्पितेः । 
स्वज्खी च सिरभाषी च मन्दापत्या रतिप्रिया ॥ 

सत्ते गीते च नाटये च रता हृष्टा म्रजावती । 
गन्धर्वरीटा विज्ञेया स्.ग्धत्वक्षेरासेचना ॥ 

गृद्यम्ू-- प्रबन्धः 

तद्रय यदपद्य स्यास्सुश्छिष्टपद बन्धनम् । 
षोढा निरूप्यते तच्च वत्तगन्ध्यथ चूणंकप् ॥ 
तथैवोत्कछिकाखण्डं रकतं चिच्रसियपि । 
पद्यगन्धानुसारंस्यादयद्रय वृत्तगन्धि तत् ॥ 

पदेव्यैस्तेससमस्तेश्य यद्रन्धश्चूर्णकं हि तत्। 
राब्दाडम्बरयुक्तं च तत्स्यादुत्ककिकाभिधम्।। 

यद् विभङ्गसंयुक्तं तद्वयं चण्डमुच्यते । 
यत्पच्चेषः पदे वेद्धं समस्तेटेकितं हि तत्॥ 
चित्रादिबहुभङ्गीमिः ग्च चिच्र निगद्यते । 
एतेषां गानसमये भवेत्तारो यथोचितः ॥ 
द्रष्टव्या गानवेचिच्री स्वराणामपि नैपुणी । 

भरतः 

गन्धर्वायुमतः-- तानः 
गान्धारमरामे नारदीयतानः । 

पनिसरिग. नान्यः 

गन्धवांमोदः- रागः 
गान्धारल्यासो मध्यापन्यासः षड़जकन्यासः | 
(२१ = । न्थ, क~ _ क 

धैवतनिषादरहितः कमण वेवस्वताधिपतिः | 
आभोगसमये गातुनाम नेतुरच गीयते ॥ 

टरिपाखः आखापमूषटैना युक्तः तुम्बुरुभियतानवान् । 

इदं गदयमधिष्त्य विरोषांशाः जगदेकमहरघुनाथभूपवेङकट- ना मनि त 
मखिम्रभ॒तिभिर्विस्तरेणोक्ताः । ते तत्रैव द्रष्टव्याः । 

गनाम्बरी-मेररागः ८ धीरशङ्कराभरणमेरुजन्यः ) 
गान्धारांशष्षडजन्यासलयक्तने षादणेवतः । 
मध्यापन्याससंयुक्तो गन्धवांमोद नस्स्मृतः ॥ 

(आ) सरिगमपधनिस. चदत्कस्यपः 
(अव) सनिधपमरिस. गन्धविक्षेपः- मेररागः ८ खरहरप्रियामेरुजन्यः ) 

का र ॥ (आ) सरिगमपघनिस. 
गन्धतरङ्किणी-मेररागः ८ धीरशङ्कराभरणमेखजन्यः ) आ 

(आ) सगरिगमपधनिस. मल्ल 
(अव) सधनिपमरिस. गमकः 

िः + ्रोतुि्तस्य सुखदो गमकः स्वरकम्पनम् । 
गन्यसादनः--दरातारः गमकः स्थायवणोवाः नानारङ्कृयलेकृताः ॥ 

प्टुतो सदो दलगपाः ताठे स्युगैन्धमादने । ङ्म्भः 
त् +. गमनक्रिया-मेररागः ८ गमनश्रममेजन्यः ) 

-मेरख्रागः ( गमनश्रममेख्जन्यः ) श 0 

(आ) सरिमपधस. (अव)सनिपमगस. 
(अव) सनिधपमधमगरिस. मन्न 

| ॥. गमनतरङ्किणी- मेरुरागः ८ नय्मैरवीमेखजन्यः ) 
गन्ध्वः- मेररागः ( रधुप्रियामेख्जन्यः ) (व वनि वनि निव 
(आ) पधनिसरिगरिसनिपप. (अव) सनिधपगरिस. 
(अव)मपधनिसनिपप. न 

देसी ष गमननिर्मला- मेररागः ( गमनश्रममेकजन्यः) 
गन्धवेः-देशीताः (आ) सरिगमपधनिस. 

मन्धवो मरभासुरः। । (अव)सनिपमरिख. 
< << .द<€। < <) रक्मण. ५, -॥ 
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गमनभास्करः-मेररागः ( धीरश्ङ्कराभरणमेरुजन्यः ) 

(ा).सरिगमपधपनिस. 
(अव) सधपमगस. 

मख 

गमनटरिदा- मेररागः ८ मायामाख्वगोरुमेखजन्यः ) 

(आ) सरिसगमपधनिधस. 
(अव)सधमगरिस. 

मस 

गमनश्चमः- मेरुकतां रागः 
सरिग०्०्न्मपधन्न्निन्स. 

मन्न 

गस्भीरम्-वीणावादने गुणः 
गम्भीरं जख्दभ्वानानुसाराद्रदितं बुधेः। 

क्म्मः 

गम्भीरनारः- मेररागः ( चरुनारमेखजन्यः ) 
(आ) सगमपनिस. 

(अव)सनिपमगस,. 
मल 

गृम्भीरमण्डः- तारः 

गुरुः प्टुतो भवेद्यत्र गम्भीरो मण्ठकस्त्वयम् । 
ऽ ॐ वेदः 

गम्भीरमण्टकः- देशीतारः 

गुरुः प्टुतो भवेद्यत्र गम्भीरो मण्ठको भवेत् 
53 दामोदरः 

गम्भीरवसन्तः- मेररागः ( रिनुमत्रोदीमेरजन्यः ) 
(आ) समगमरिगमपनिधनिपधनिस. 

(अव)सधपमरिस. 
मल 

गम्भीरा -श्तिः 

अन्द्रष्वमतृतीया श्रुतिः । मण्डली 

_ टिः 

अव्यक्तविद्तिरेष्टिः गम्भीरेति प्रकीर्तिता । 
शारदातनय 

ग्रलारी(रिः)- मेर्रागः ( मेचकल्याणीमेखजन्यः ) 

(आ) सरिगमधनिस. 
(अव) सनिधपगरिस.. 

मज् 

ग्रुडटह्स्तः 

गरिगवम्-मेखरागः (षण्मुखप्रियामेरुजन्यः ) 
(आ) निसगमपधनि. 
(अव) धपमगरिसनि. 

मघ 
गरुडध्वनिः- मेररागः ( धीरशङ्करामरणमेरजन्यः) 
(आ) सरिगमपधनिस, 

(अव) सधपगरिस. 

गरुडपक्षकै- रृत्तहस्तो 
पताको भरिपताको वा तिर्यगरध्वक्रतो करौ । 
प्रागम्रो च कटीक्षतरे सितौ न्यक्छृतकूपैरौ । 
हस्तो गरुडप्षौ त गरुडेरगणोदितौ ॥ 

तियेकूम्रसारितौ हस्तौ त्रिपताकावधोमुखौ । 
ताक्षयेपक्षो समाख्यातौ किच्िुञ्चितकूपैसै ॥ 

कुम्मः 

सोमेश्वरः 

गरुडुतम्- करणम् 
बृदिचकं चरणो हस्तो खुताख्यौ रेचितः पुरः । 
वक्षस्समुन्न्रतं यत्र तदुक्ते गरुडप्टुतम् ॥ 
आहुरन्वर्थमेवास्य विनियोगे विचक्षणाः । 
पताको मणिबन्धान्ते सहुरक्चितकुश्चितौ । 
अत रक्षानुकूल्येन कथितौ भट्रतण्डूना ॥ 

गरुडभ्रमरी 
तियेक्सार्थेकपादं परचाल्नाजु भुवि क्षिपेत् । 
सम्यक् प्रसाये वाहू द्वौ अामयेद्रारुडी भवेत्॥ 

नाटथद््पणे 
गरुडवधेनी- मेरुरागः ( शुमपन्तुवराीमेखजन्यः ) 
(आ) सरिगमनिधमपधनिस. 

(अव) सधपमरिस. 

ग्रुडदहस्तः 

तियेक् तरुखितावधेचनद्रादङ्गष्ठयोगतः । 
गरुडो गरुडार्थे च युज्यते भरतादिभिः ॥ 

प्रकारान्तरे । 

पुरोभागे तुर््वभागे हंसास्यौ संयुतौ यदि । 
पारर्वभागे छश्चिती तु कूपेरौ गरुडार्थकः | 
पार्वभागे स्थितो हस्तो गरुडा्थे नियुञ्यते ॥ 

विनायकः 



गर्भश्वरी 

गर्गोश्री- मेररागः ८ मेचकस्याणीमेर्जन्यः ) 

(आ) सरिपधनिस. 
(अव) सनिधमघमपगरिस. 

मश्न 

गभः. सन्धिः 
उद्धेदः काथैवीजस्य प्राप्तिरपराप्निरेन वा । 
पुनरचान्वेषण यत्र स गभे इति संज्ञितः॥। 

मरतः 

यत्र क्ियाफटस्योद्धेदे छाभनाशान्वेषणादयो जायन्ते स ४५५ 

गभलीला- मेखरागः ( षड़षमार्गिणीमेखजन्यः ) 

(आ) समगमपनिधनिस. 

(अव) सनिधपमगमगरिस. 
म्न 

(आ) सरिगमनिस. 

(अव) सनिपधपमगरिस. 
मज्ञ 

गर्वः ग्यमिचारिभावः 

फे्रथेक्कुरुरूपयेवन विद्याबरुधनखाभादयो विभावाः। 
असूयावज्ञाधषेणानुत्तरदानासं भाषणाङ्गावटोकनविध्रमापहस- 

नवाक्पारुष्यगुरुग्यतिक्रमणाधि्षेपवचनविशेदादयोऽलुभावाः । 
भरतः 

--चिलामिनयः 

फे्रयेरूपतारुण्यक्कुरुविदयाबटेरपि । 
इष्टखाभादिनान्येषामवनज्ञा ग्वं ईरितः ॥ 
अरुपटवः पुरोभागे चरितो शूपदरने । 
किच्ित्सुची इमश्रुभागे चखा यौवनदरोने ॥ 
अधोमुखौ पताकौ द्रौ चछिती भाग्यदोने । 
वामदक्षिणपाश्च तु रशिखरब्यछितो यदि ॥ 
सल्कुखार्थे दशैयन्ति तत्तद्धावानुखारतः। 
तिरयेग्बध्वा च चतुरं तस्मिन् हंसास्यचाखनम् ॥। 
मुखस्थाने तु हसास्यः विद्याभावनिरूपणे । 
पारवोभियोमैष्टिहस्तौ चकितो बरूदरैने ॥ 

गरवः 
सेव स्वविषया दूरीकुवाणा गुणिनः परान् । 
ऋघाभिमाननरेऽयभावनी गर्वं उच्यते ॥ 

सखा - बहूमतिः | 

विनायकः 

१६९ गढव्न्धः 

गर्वः नास्यारुहकारः 

वैश्ारयवचनम् । 
यथा ~ योऽय श्च विभतीति भश्चत्थामाङ्क वचनम् । 

सागरः 

गर्वभङ्ः--देरीतारं 

ताके स्यार्बभङ्गाख्ये विरामान्त दूत्यम् ० ° ° 
खक्मणः 

गर्हणम् _ रक्षणम् 
यत सद्कीर्तयन्दोषं गुणमर्थेन दरोयेत् । 
गुणातिपातादोषान्वा गेण नाम तद्भवेत् ॥ 

भरतः 

गुणातिपाति दोषो यथा - नृपाः प्रभुत्वादिदयादि वीणा 
वासवदत्ते विष्णतातवाक्यम्। दोषा यत्न गुणीभवन्ति ~ पूवो- 
हेयादि खामकायनवचने तापसवत्सरजने । 

गलबन्धम्--हस्तः 
पडचात्कण्ठ समश्छिध्य पाणिभ्यां दिगुणाकृतिः। 

गखबन्धमिति प्रोक्तं बाह्यसन्धिरधोमुखम् \! 
उमा 

ग्वामयनः- तानः 

मध्यमग्रामे षड़जहीनषाडवः । 
धपपमगरिनि. 

कुम्भः 

गवाम्बोधिः- मेखकतां रागः 

सरिगमपधनि. 
म्न 

गहरा--श्रतिः 

षड्जस्य चतुर्था श्रुतिः । 
पल्कुरि किसोमः 

गाङ्खेयभूपणी - मेरकतां 
स०्न्रिगमन्पध०्न्निस. 

मक्ष 

गाढयन्धः- हस्तपारः 

वामो दक्षिणवक्तेचेदश्चिणो वाममण्डले । 

यथा तूयैम्य गतिना गाढटबन्धः प्रकीर्तितः ॥ 
सोमेश्वरः 

नागबन्ध इत्यपि नामास्य वदन्ति । 



गत्ृगुणाः 

गातरगुणाः 
शारीरं च ध्वनिर्मधा प्रोढिभेमककोश्चलम् | 
ताटज्ञता निभेयता गातुः सप्त महागुणाः ॥ 

सोमेश्वरः 

गाल्वणैः- वर्णारङ्कारः 
गात्रवर्णे स्वराणां स्यात् लिचतुः कीर्तने क्रमात् । 
मेदद्रयमिदं केचिन्नैष्कष्ये जगदुवधाः॥ 

जगद्धरः 

भेदद्यमिमि खराणां त्रिः चतुरभ्यासः । नैष्कभ्यमिति निष्कषो- 
छ्कारभावः। 

गातवर्तना 
अखपलवहस्तोऽन्तगान्र व्यावर्तितो यदि । 
पराङ्मुखोप वि द्रस्स्यात्तदोक्ता गात्रवर्तना ॥ 

भशोकः 

गाधः - मात्रावृत्तम् 

र,+स,ग,ग. विरदाङ्कः 

गाथा 

गाथायां तु कटाः रोक्ता नियता चतुर क्षरः । 
संख्या कडा मात्रा चाष्टा्विंरायभ्यधिकं रतम् ॥ 

मात्राठत्तेस्तथा स्तोभाक्षरेस्तासां तु पूरणम् । 
अत्रेककानि वणांरचाऽर्ङ्कारा गीतयस्तथा ॥ 
सामाङ्गान्यप्यनेकानि कर्तव्यानि विचक्षणः 1 
भवेद्िवधसज्ञानां गीताङ्गानामिदहदात्पतः ॥ ॥ 

( 

शच्र विवयेककराब्दो विदारीरोषवाचकौ। सामाङ्गानीति । 

भ्रस्ताराद्यः सप्र) 

-- प्रबन्धः 

अथो गाथापुराणादिकान्यसंबन्धिनी कथा । 
सा च पञ्पदी वापि षट्पदी न्िपदी भवेत् ॥ 
भाया पदत्रिमा्वा स्याद्धाषा म्राकृतसंक्िता । 
तालो रागश्च यः किचत् गाथेति परिकीर्तिता ॥ 

हरिपाखः 

आदौ दाद मात्रस्य श्टौ च ततः परम् । 
ततदच दे दशयौयाः तुर्ये पञ्चदशाधिकः ॥ 
आयां छक्षणसंयुक्ता गाथा प्राङतभाषया। 
गीयते पू्वेवद्रम्या छन्दोरुक्षणवेदिमिः। 

सोमेश्वरः 

गन्म 

गिः प्रङ्तगाथा 

अष्टमषोडराो गौ चतुर्दशो छः षष्ठो जो वा नलौ वा रिष्ठा 
इचतुमोत्रिकाः । त्िंरादक्षरमारभ्य पद्चपच्छाशस्पयेन्ता । 

विरहाद्कः 

गृनक्रपः 

नारदमतङ्गादीनां काले यः क्रमोऽवरम्बितः स ग्रन्थेषु न 
वर्णितस्स्यात् केवरमाखापकरणरूपकराब्दैः स्वराणां सन्निवेशो- 
ऽस्ति। कुड्मियामरे शिखाछिखिते शुद्धसागाणां सप्तानामप्याख- 
पस्थाय्यारोहणावरोहणापन्यासन्यासक्रमाणां सरिगायक्चैरेः स्वर 
कमो किखिः, नास्मिन् गीतं वा म्रबन्धो वाङ्गत्वेन ददयते । 
आधुनिकेस्तु करिचद्रागक्रमोऽयुस्वतः। सोऽधुनातनैः केन विद्धेदे- 
नावटम्ब्यते । स क्रमस्तु कणोटक्रम इ्युच्यते । भारतेत्तरदेदो 
यथेष्ठ गीयन्ते रागाः । यवनानां मतस्यापि साङ्कयै भारतीय- 
गानक्रमे सङ्क्रान्तमिति केरिचदृह्यते । ओंत्तरीयगानस्य बीज- 
भूतं ् रतिरागस्य दे वताध्यानम् । तस्माद्रसश्च भावश्च प्राह्मः। 
वज्येसूटरविषयः, आखापक्रमः, रागस्य वृद्धिकरणे मृरेनातानानां 
नियमईच गायकस्येजछामात्रमिति टक्षणभ्न्धेरनुमीयते । 

कणांटकक्रमसस्वधो किख्यते-- गानक्रम एवाखापक्रम इति 
वेङकटमस्याह । आधुनिकैगोनस्य प्रारम्भ एव रागश्छरूप वेद- 
यितु यः स्वरक्रम आकम्बितस्स आखाप इ्युच्यते । गानाङ्गानि- 

(१) आ्षिप्निका । आयित्तमिति देशभषासुच्यते । रागैः 
प्रथममाक्षिप्यते साऽऽकषिप्रिका। 

पीतस्वेन यथाक्षिप्रं सनिवाहदाय मोजनम् । 
रागेणापि तथाक्षिप्रेयादावाक्षिप्िका मता ॥ 

(र) द्वितीयाङ्गम् - रागवधेनी 7 तत् भाषायां ‹णड्पु' 
इत्युच्यते । करणमिति प्राचीनग्रन्थेषूक्तम् । प्रबन्धावयवेषु य 
उदुम्राहस्थान मजते स एव रागवधनीश्षव्देन उच्येतेति स्यात् । 
एडुपुः, म्रहः, उद्प्राहः, एते पयाोयवाचका इति भाति । राग- 
वधेन्यनन्तरं विदारी भवति) विदारी विश्रमसानम् । विराम 
इति यावत्। भरतेन अपन्यास इत्युक्तम् । रागवधेनी विदारी 
च दवे अङ्खं यथेष्टे द्विस्ति्चतुः पञ्चको वा अभ्यस्यते । यथा - 
द्वितीया रागवधेनी विदारी च । तृतीया रागवधेनी विदारी 
च 1 विदारी मुक्तायीति भाषयोच्यते । ततः स्थायीव्यङ्ख सङ्ग 

च्छेते । सथायिशब्दः स्वरतानानां प्रथमाक्षरवाचकः । कस्माचि- 
त्सवरात्कंस्यचित्स्वरस्यावधिमारद्य पुनः कस्यचिस्स्वरपयेन्तमव- 
रोहणमेकं तानं भवति । ततः तदधस्तनस्वरापूर्वस्वराधस्तन- 
सखरपयेन्ते कस्मिरदिचत्खरे अधः क्रमेण न्यस्यते चेदवरोहण 



गानमूपिः 

भवति । कूटतानटक्षणमन्यत्रोक्तम् । एव स्थायिष्वराद्वहूनां 

तानानां तनन विस्तरणं) वर्तनीद्युक्तम्। भाषायां मकरिणीत्यु- 

च्यते । अन्त्ये कस्मिदिचननियतस्वरे न्यासः ( रागस्य वजेनम् ) 

च्छियते सः न्यास इल्युक्तं भरतेन । माषायां तु युक्तायीति । 

चतुदण्डीम्रन्थगानसरणौ अयमाछाप इत्युच्यते । स्थायिस्वरः- 

भेदेन बहूनां तानानां सच्वारण ठायसिल्युच्यते । अय पूरैः 

ऋमः । अनन्तरं गीति्वां गीते वा गीयते । ततः परं प्रबन्धो 

गीयते । तस्मिस्त॒ प्रबन्धावयवानां चरीणि चत्वारि पच्च षडु अङ्गा- 

नि विस्ताथेन्ते । प्रबन्धसमाप्तो आभोग इत्यङ्गे कविनाम प्रभो- 
नाम चोक्ता प्ररस्यते। एवमाखापठायगीतप्रबन्धांनां चतुणोमङ्गा- 

नां समवयिन गानक्रमः कणोटकसङ्गीते सम्परदायत्वेनाङ्गीकृतः। 

अमर रघुनाथेन दत्ते रागाणां रक्षणे एकस्य लक्षण, चलुदेण्डील- 

््य्नन्थाद्वैरबरागस्य लक्षण, तुखजभूपेन निरुक्तं श्रीरागटक्षण 

चोदाहरणदिा प्रदरैेयामः । अवशिष्टं तत्तद् मन्थेषु द्रष्टव्यम् । 

गानमू तिः- मेखकतां रागः 
सरिगच्न्मन्पघन्न्निस, 

मन्न 

गानललिता- मेरुरागः ( गानमूर्तिमेख्जन्यः ) 

(आ) सगमपघनि-स. 
(अव)सनिधपमगरि-स. 

मज 

गानाङ्गी- मेररागः ( नस्मैरवीमेखजन्यः ) 

(आ) सरिमगमपधनिस. 
(अव) सप्निषमपमगरिस. 

मज्ञ 

गान्धर्वम् 
गान्धवै तत्र विज्ञेयं स्वरताटपदात्मकम् | 
पुरा -ग्रणष्टौ देवेभ्यो वाच गोरूपधारिणीम्। 
अधारयदिति प्रोक्तं गान्धर्वमिह सूरिभिः॥ 

कुम्भः 

पदस्थः स्वरसङ्ातस्ताठेन सुमितस्तथा । 
प्रयक्तश्चावधानेन गान्धर्वमभिधीयते ॥ 

दत्तिलः 

भबधानमिति । सम्यक् बुद्धयादियोजनम् । 

यत्तु तन्त्रीगतं प्रोक्तं नानातोद्यसमाश्रयम् । 
गान्धर्वमिति तदूज्ञेयं टरताखुपदात्मकम् ॥ 
अलय्थ॑मिष्ट देवानां तेषां प्रीतिकरं पुनः| 
गन्धवाणां च वे यस्मात्तस्यारान्धर्वमुच्यते । 

गन्धवी 

अस्य योनिभवेद्राने बीणा वदस्तथेव च ॥ 
भरतः 

गानमिति । केवरं खण्डय गानम् । भरतमते ध्र॒वागानमेव । 

गान्धवे तल विज्ञेयं स्वरतापदात्मकम् । 
पुरः प्रणष्ठान्देवेभ्यो वाच गोरूपधारिणीम्। 
अधारयदिति रक्तं गान्धवं पूर्वसूरिभिः ॥ 
अलयथंमिष्टं देवानामत एव प्रकीर्तितम् । 
वंरावीणाञ्चरीरेभ्यः प्रभवस्तस्य सम्मतः ॥ 

कुम्भः 

--करणस् 
र, 3 र 

यत्रैकपारव स्थाने स्या्पताकाख्यौ करौ तदा । 
उल्प्त्योरप्ुय पादाभ्यामङ्गलीप्रष्ठदरैनम् । 

उपरि भरमितो हस्तो क्रमाद्रान्धर्वमीरितम् ॥ ॥ 
टरिपाटः 

गान्धर्वैः--गायकः | 
गान्धर्वो मागेदे री वित् स्वरादेमाँ्गक्तोविदः । 

कुम्भः 

गान्धवेवेदरसंग्रहः--गान्धर्वशास्रसङ्वेपः 

दत्तिरकरृतः । अत्र पव्ारादुत्तर्तद्यङरोकाः वर्त॑न्ते। 
अल भरतो गुरव इत्य॒क्तः। विश्ाखिटकोहट्नारदाः स्मृताः! 

गान्धर्वस्य तेविष्यम् 
गान्ध तरिविधं विद्यार्खरतारपदादमकम् । 
स्वराश्च श्रुतयो ग्रामो मूनास्तानसयुताः ॥ 
राष्कसाधारण वणां अर्ङ्कारास्सधातवः | 
आवापरत्वथ निष्क्राम विक्षेपश्च प्रवेरनम् । 
राम्या तारः परी वत॑ः सन्निपातस्सवस्तुकः ॥ 

माला विदायेङ्गरयो गीतिः प्रकरणं यतिः । 
गीतयोऽवयवा मागौः पातभागस्सपाणयः। 
इत्येकरविंङको ज्ञेयो विधिसरारगतो बुधैः ।। 

पदगतसतु - 
ठ्यञ्चनानि स्थरा बणांः सन्धयोऽथ विभक्तयः| 
नामाख्यातोपसगौश्च निपातास्तद्धिताः कृतः॥। 
वृत्तानि जातयन्चैव भवेत्पदगतो विधिः। 
गान्धर्वम ङ्ग्रहो ह्येष विस्तरं च निबोधत ॥ 

भरतः 

गान्धवी- वीणा 
गन्धर्वबीणेति नामान्तरम् । नफुकादीनां क्षणे द्रषटज्यम्। 



गान्धर नारदादिभ्यः रोक्तमादौ स्वयम्भुवा । 
विधिवन्नारेदेनाथ प्रथिग्यामवधारितम् ॥ 

दत्तिः 

ग्बन्वारः 

नामेस्समुद्रते वायुः गट श्रोत्र च चालयन् । 
सक्ब्दं येन नियाति गान्धारस्तेन कथ्यते ॥ 

पुरुषोत्तमः 

नामेः समुद्रतो वायुरुरःकण्ठसमाईतः । 
गान्धर्वसुखहेतुखाद्रन्धारः परिकीर्वितः। 
गोराब्दोपपदाद्धारेः कर्मण्यप्यथवा मतः॥। 

कुम्भः 

गान्धारस्त्वेकबदनो गोरबर्णः चतुःकरः । 
वीणाफखागजघण्टाभृत्करः स्यान्मेषवाहनः ॥ 

सङ्के दैवते करच्चो दीपं सुपर्वज कूरं । 
विष्णुगीता रसो वीरः... . .. -.---- 

सुधाकर्शः 

त्रिष्टुप् छन्दः, करुणो रसः, छागो रोति, देवङ्कटसंभवः 
सुक्णवर्णः, वेदयजातिः, कुरद्रीपभवः, स्वर्खो र घासः, गोड- 
देशगः, कुजो वासराधीश्चः, यजुर्वेदी, माध्यन्विनी शाखा, 
पद््विंशातिवर्षदेरीयः, तिखः काः, ईरसत्कारे प्रयोगः 
उश्वध्वनिः, नादो गन्ध गन्धवहमित्यन्वेति यर्स्फुटं । तेन गा- 
न्धार एवासौ स्वरो गान्धार उच्यते । गान्धारो हितिः ॥ 

पण्डितमण्डली 

गावः प्रगीते तुष्यन्ति गान्धारस्तेन हेतुना । 
श्रुत्वा चेबोपतिष्ठन्ति सौरभेया न संशयः ॥ 

नीौरद्ः 

स्वरसः 

करोऽप्यजमुखश्चापि गान्धारः स्वरनिर्णये । 
भार 

~रम 

रिनिधवततारस्स्यात् मन्द्रुल्यः पसोञ्ड्ितः 
ग्रहीरान्यासगान्धाये गान्धारः परिकीर्तितः ॥ 

सोमराजः 

मून्पारगतिः- माषङ्करागः 

गान्धारगतिका धांशग्रदान्ता तारगापि च) 

स्तम्भतीर्थिकिकमेतामेवाहुः कश्यपादयः ॥ 
कुम्भः 

अ 
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गान्धारपष्चमी 

गान्धारगतिः- रागः 

अनन्तरं च गान्धारगतिन्यांसप्रहांशकात् । 
गान्धारेण तथा मन्द्रशल्या व्यक्ता तथेव च ॥ 
पञ्चमेन तु षट्जेन तारा सेयं तु धैवते । 
ऋषसे च निषादे च गीतविद्धिरुदाहटता ॥ 

दरिः 

गान्धारगतिका- रागः 

महांरान्यासगान्धाया मन्द्ररुल्या पसोञ्श्िता । 
रिनिधेष्वपि ताराख्या गान्धारगतिकोच्यते । 
गान्धारादियेतस्तस्मात् गातव्या करुणे रसे ॥ 

जगदेक: 

गस्धारम्रामः 

मामराब्दे द्रष्टव्यम् । 

गान्धारो मभ्यमस्यायां ऋषभान्तां च संभयेत्। 
निषादः प्रथमां षाडजीं थेवतान्ययां श्रुतिं श्रयेत् ॥ 
धैवतः पश्मस्यान्यां मामे गान्धार संज्ञक । 
गान्धारो धवताख्यश्च निषादश्च चतुःश्रुतिः । 
यदा भवन्ति गान्धारम्रामो ज्ञेयस्तदा बुधः ॥ 

पण्डितमण्डली 

ग्ल्धा््वमः-रगः 

गान्धारांडस्तदन्त्च रागो गान्धारपश्चमः । 
गान्धारी रक्तगान्धारी ताभ्यामेतस्य संभवः ॥ 

मोच ६ 

गान्धारो निध्नैऽश्के यदिश. . . 
षडनोवेरधेवतर्षभ. . .तानस्यतरो यदि । 

मूषछचेद्धरिणाश्चकार. . ससे गान्धारिकायाः पुनः, 
तद्रान्धारकपव्वमः प्रथुरतिग्रीतिप्रदो जायते ॥ 

मन्यः 

गान्धारांशास्तदन्तश्च धवतर्षभदुबेखः । 
गान्धारीजातिसंमूतो ज्ञेयो गान्धारपच्वमः ॥ 

कर््यषः 

गान्धारपश्चमी- जातिः 
चश्वतपुटस्तत्न चतुष्कटस्य थष्टो कला मूडैनिका द्वितीया । 
सा मध्यमग्राससयुद्धवा तु गान्धारपू्ां खद हारिणश्चा॥ 
शङ्के तुरीये खलु नाटकस्य गाने ध्रुवाया विनियोजने स्यात् । 
गान्धारको न्यास इहोदितोऽपन्यासो तथेव्षमपञ्चम च ॥ 

रघुनाथः 



मान्धारबोरी 

गान्धारपक्मीभ्यां जायेत गान्धरपच्चमीजातिः। इति सूतम्। 
पव्वम एकोऽश्चः स्यात्कार्योऽथ गान्धारश्च म्यासः पच्चमगान्धार- 
योश्च सच्चारः । रिपावपन्यासो। 

पूर्णत्वादेवास्य विधाते धैवतषाडवोडवाः | 
अथवापन्यासमिदा द्विविधाममिदधति जातिविदः। 

मान्यः 

ज्ञेयो गान्धार्पच्म्यां पञ्चमोऽसः प्रयोक्तृभिः । 
स रिषभस्स्यादपम्यासो न्यासो गान्धार इष्यते ॥ 

गान्धायांसथ पच्वम्यां यत्सच््ारादिकीर्तितम् । 
तदस्यामपि विज्ञेय किन्तु पूर्णस्वरा सदा ॥ 

दत्तिः 

पञ्छर्मोऽओब गान्धासे न्यासः स्याटषभोऽपि ब। | 
गान्धारी पञ्चमीव स्याहिदायोदिकमवर च । 

पूर्णस्वरा सदा चेय प्रोक्ता गान्धारपश्चमी ॥ 
हरिपाखः 

गान्धारी - मेखरागः ८ मायामाखवगोस्मेरुजन्यः ) 
(आ) समगपधनिस. 
(अव) सनिधमरिस. 

मृ 

गान्धाररागध्यानम् 
जटां दधानः छृतभूतिभूषः काषायवासाः तनुदेहयष्टिः । 
सयोगपद्रः कृतनेत्रसुद्रो गान्धाररागः कथितस्तपस््री ॥ 

सगीतसरणिः 

गान्धारलङिता-रागः 
ऋष भांराग्रहसारा निन्यासा तारषड़जसंयुक्ता । 
धेवतयुक्तममन्द्रा माषा गान्धारछकिताथ ॥ 

मान्यः 

ऋषभाराग्रहा न्याससप्रमा मन्द्रमध्यमा। 
हीना च तारषड़जा च गान्धारर्छिवा मता ॥ ॥ 

गाल्धारषणाडवः---रागः 

न्यासांशकग्रहणधैवतधारि भूरिकम्पान्वितर्षभकधवतसुसर । 
गान्धारभूः. . दोषनिषादमन्द्रस्तारापदस्वर. . .सरिदहीननादः ॥ 

शुद्धगान्धारिकामृल्छी विनत्तामिख्यतानवान् । 
बीभत्सरसमाभ्रिय ज्ञेयो गान्धारषाडबः ॥ 

नान्यः 

धवतांशग्रहन्यासो गभूरिष्वनिकम्पितः। 
निमन्द्रस्वनहीनश्च ज्ञेयो गान्धारषाडबः ॥। 

१५३ गान्धारीं 

गान्धारसिद्धिः-रागः 

गान्धारपच्चमस्याङ्ग विघुधेरंरापव्छमः । 
ग्रहणन्यासगान्धायो गीयते न्यासकम्पितः । 
रागो गान्धारसिद्धिस्त॒ निषादस्वरमन्द्रकः ॥ 

सोमराजः 

गान्धारसिन्धुः-माषाङ्गरागः 
न रक्षितात्र गान्धारसिन्धुखे्षयेष्वद्रौनात् । 

कुम्णः 

गनन्वारख्वर्मन्तः 

चतुरश्रो दयाय नमः । उयश्रः रिरसे स्वाह्य । मिश्रः शि- 
खाये वरट् । खण्डः कवचाय हुम्। सङ्के नेच्रत्रयाय वौषट् । 
चतुरश्रमिश्रखण्डसंकरा अस््रायफट् । सनदछमारऋषिः अच्यु- 

छन्दः दुगां देवता ए हीं श्रीं गै नमः। 
जगदेक: 

गान्धाराभिनयः 
राकतुण्डन हस्तेन दृष्टया करुणया तथा । 
अधोमुखेन शिरसा स्वस्थाख्यस्थानकेन च । 
चा्याप्युचितया धीमान्गान्धारस्वरमादिरेत् ॥ 

दामोदष् 

गान्धारी प्राकृते मातावृृत्तम् 

चतुमालिक एकः अथवा पच्चमानिक एकः । 
चतुमाँत्रिक एकः अथवा पञ्चमातिक एकः जः। 
अथवानखे पञ्चमाभिक एकः । 

विरदा्कः 

_ जातिः 

गान्धारषड़जमध्यमपच््मानषादा ग्रहया अंडाश्च । प्स्व 

परस्तारः। न्यासपरस्तत्परो वा मन्द्रः। ऋषभहीनं षाडवम् । 
रिघदीनमौडवितम् । पूणोवस्थायां रिषभवैवतयोरस्पत्वम् । 
दोषाणां बहुत्वम् । स्वरजातित्वाद्रान्धारो न्यासः । षड्जमभ्य- 
समावपन्यासौ । येवतषभयोः सङ्तिः । अस्या दश्विधलश्ष- 
णम् । मूरना धवतादिः । चज्चत्पुटस्ताखः । एकद्टितिचतुष्कलः 
चिलवार्तिकदक्षिणेषु मागधीसंभाविताप्रथुलागीतयः। करुणो 

रसः| तृतीयग्रक्षणिके ध्रवागाने प्रयोगः । 
सतञ्जः 

समगपनि खरा अंसाश्च | सपावपन्यासो । गान्धारो न्याखः। 
रिखेपे षाडवम्। रिधल्येपे ओड्वितम्। रिथो ख्कनीयो । मध्यम 
रामिका देशी गान्धारपच्नमा वेखावस्यादिषु गीयते । 

मन्यः 
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शत मतद्गोक्तषड़जमध्यमापन्यासत्वं केखकदोषेण स्यात् । 
भभिनवरुप्रोऽपि षड् जपश्वमावपन्यासाविति अभिनव- 

भारयामाह । 

गान्धा्या द्वावनज्ञौ तु ज्ञेयावरृषभयेवतो । 
ऋमान्वित्यमपन्यासौ विज्ञेयो षडजपद्चमो । 
वैवताहषम गच्छेदेव स्यात्सर्वमेव तु । 

दत्तिलः 

श्रोहण धाटषभान्तमस्यां खोपाद्धवेत् षाडवतर्षभस्य । 
स्यादौड़वं तद्विधयोसतु खोपान्न पद्मो किर षाडवः स्यात्॥ 
तैवीडवं षड़जनिषादकौ वा अंसौ यदा मधभ्यमपचव्चमो च। 
स्यान्मूैना पोरविकात्र ताः चचसपुटः पूर्ववदेव तालः ॥ 
गान्धारपूर्वोऽपि च पर्चमश्च देशी च वेखवछिका च रागाः। 
गान्धारकांशेत्वसमानभावा तस्यास्तु गाने स्फुटतां प्रयाति ॥ 

। रघुनाथः 

गान्धारीकपाटम् 
गान्धारिका जातिकपार्टक्ष्म वक्ष्यामि गान्धारक एव चांशः। 

न्यासोऽप्यपन्यास इद महश्च स एव षड़्जषंभगाः तथात्वे ॥ 

स्यादैवतः स्या द्रहुटस्तथैव स्यादौडवत्यं रिपयोर्थिखोपात्। 
शष्ठौ कलास्तत्र भवन्ति रिष्टं गान्धारिकायामिव सर्वमूह्यम् ॥ 

रघुनाधः 

अपि यत्र मध्यमः स्यान्न्यासोऽपन्यासको म्रह्धेव 1 
अंसो धेवत एवं यस्मिन्नस्पे स्वराः सरिगाः ॥ 

रिपहीनैडवकृतं सध्यमजातिस्वरेः समार्घम् । 
विद्ादष्टकर कपारमिह शद्धगान्धायोः ॥ 

मध्यममामे गान्धारी सकपारपाणिका गान्धारपश्चमेन 

देयां वेखावल्यां गीयते । 
नान्यः 

मन्धारीकपारगानम् 
यस्मिननेसो म्रहो न्यासोऽपन्यासो मध्यमश्वरः । 
बहुधा धवतेऽस्पत सरिगाणामथोड्वम् ॥ 
पञ्चमर्षभयोर्छोपात्करष्टक विभूषितम् । 
तद्रान्धारीकपाछं स्यादिति भूमीन्द्रभाषितम् ॥ 

चरत्तरङ्गेयादष्टकलम् । 
कुम्भः 

गान्धारीष्यानम् 
स्वणीभिरामरुषिमुञ्वरुषूपवेषां 

वीणाविनोदकुतुकां म्रदुमीलिताक्चीम् । 

गीयंकः 

देवीं दयाद्रह्टदयां अणति गतेषु 
गान्धारमाश्चितवतीमनिशं नमामि ॥ 

जगदेकः 

गान्धरीरागध्यानम् 
रिवाख्यसमीपय्ां वीणावाद्यकरद्रयीम् । 
स्वणंमाणिक्यमफछुटां ध्याये गान्धारिकां सदा ॥ 

रागसागरः 

गान्धारोदीच्यवती--जातिः 
गान्धारोदीच्यवायां तु दावे षड्जमध्यसौ । 
रिखोपाताडव ज्ञेयं पूर्णर्वेसोऽन्तरात्मना ॥ 
अखानिधपगान्धाराः षाडवत्वे प्रकीर्तिताः । 
रिधयोः सङ्गतिङ्ञंया धवतादिश्च मृष्टैना ॥ 
तारुश्चच्चत्पुटो ज्ञेयः कठाः षोडडा कीर्तिताः । 
विनियोगो ध्रुवागाने चतु प्रक्षे मतः॥ 

दाङ्गं देवः 

षड्जस्तथा धेवतकस्वरौ द्वावस्यामपन्यासतया प्रतीती । 
रघुनाथः 

षाड्जी गान्धारी मध्यमा तथा धैवती च खलं जातिः। 
गान्धारोदीच्चवतीं जातिं निर्वर्णयन्त्येताः॥ 
स्वरो मध्यमषड्जाख्यौ अं्ञौ यब प्रकीर्तितौ । 
न्यासः स्यान्मभ्यमो यस्यां षाडवं चर्षभ विना ॥ 
नास्येवोडवितं यस्यां विकल्पा्त्र पूर्णता । 
मन्द्रखाने च गान्धारबाहूुल्यै हइयते तथा ॥ 

मान्यः 

गाम्भीरी--माषाङ्गरागः 

षड्जम्रामाभिरामा नरहरिदयिता सम्रहांशा मतारा 
सान्ता सान्तभ्रयोऽया परिपगमपरयुक् षड़्जतो मूरेनाढथा। 
भाषङ्खं दत्तिलोक्तेरिययुत गदितोपाङ्गकं कोदखय- 
गोम्भीरी भूमिभन्रो पुनरियसुदिता भूषितोरोहिवभैः ॥ 

| ऊुम्मः 

गाम्मीयम् 
यस्य प्रभावादाकार हषक्रोधभयाद्यः । 
सन्तोऽपि नोपरभ्यन्ते गाम्मीथ तदुदाटृतम् ॥ 
कर्मणामतिलोकानां पौरुषोत्कर्षकेसिनाम्। 
गास्भी्य॑माहुरितैररपरिखेयवेभवम् ॥ 

भावविबेकः 
ग्यकः 

गायलन्यानपेश्चो यः सुगीतं रक्षणान्वितम् | 
सोमेश्वर 



गयकभेदः 

गायकभेदः 
एकश्ेद्रायकः स स्याद् हौ चेयमटकोौ स्प्तो । 
मित्वा बहुभियेस्तु गीते गायति गायकः ॥ 

स बन्दगायकस्तेषां पूर्वः पूर्वो भवेद्टरः। 
शिक्षको भावकश्चैव रञ्जको रसिकस्तथा । 
अपरः छुटिकाराल्यः पचमो गदितो बुधः॥ 

सोमेश्वरः 

गायतरीवृत्तानि 
वृत्तानि च चतुष्षष्टि गायञ्यां कीर्तितानि तु 

भरतः 

गायनप्रियः- मेख्कतां रागः 

सरिन्न्मन्पधनि००्स. 
म्न 

गायि (यः) गोवालः-देशीतारः 

रगणो द्वावधेमात्रो गायिमोवाखनामनि । 
55०० कम्भः 

गारगिः- देशीतारः 
विरामान्तं द्रुतानां च चतुष्कं गारुगो स्पृतम् । 

© ० ० ० सखा 

गारुडम्-देशीख्थानम् 

आकुचितो वामपादः पुरस्तादधिनिवेरितः। 
पश्चादक्षिणपादस्तु विन्यस्तो मुवि जानुनोः) 
यत्र तद्रारुडं स्थस् वदन्ति स्ानवेदिनः ॥ 

< ॥ 

वेमः 

मरूटह्स्तः 

अधेचनद्रोत्थानितयोयद ङ्गे निङ्कुख्िते | 

अन्योन्यमेटनाद्धस्तो गारुडः परिकीर्तितः । 

गरुडोऽस्याधिदेवस्तु गप्र च गरुडे तथा ॥ ` 
गोरीमतम् 

गिरा-धरवावृत्त् 
प्रिरघुरांजितो 
यदि च पद्मः| 
भवति पादतः 

प्रकथिता गिरा॥ 

सथा - 

सुणिअ छंजयो ~ श्रुत्वा कुञ्जरः । 

गीतवायत्ता 

मभ्यमोत्तमपात्राणां गिरा वीरे रसे भवेत्। 

टक्रेन चतुरश्रः स्यात्पादाक्षरविनिर्मितः ॥ 
नान्यः 

गीतम् 

स्वराणां च पदानां च तारानां च समन्वयः । 

गीतमित्युच्यते ........-.--.-.-..** 
सोमेश्वरः 

गीतगुणाः 
इच्छन्ति सममाचायाः व्यक्तं वाञ्छन्ति पण्डिताः । 

कान्ति मधुरं कान्ताः विकृष्ठमितरे जनाः ॥ 

शूरास्सोत्साहमिच्छन्ति करुण विरहातुरः । 

विटासतु परिहासाढथ योगिनोऽध्यास्मसङ्गतम् ॥ 

सोत्सवा मङ्गट गीते स्तोत्र भक्तिसमन्विताः । 

वादिनो विषमभराय प्रोढक्रमसमन्वितम् ॥। 
सोमेश्वर 

गीतनृत्तानगम् 
वाद्यशाब्द पद्यत । 

रीतपात्रानुगे वाथ तद्धवेद्रीतनृत्तगम् । 
सोमेश्वरः 

गीतप्यायाः 
गीतं गान च गीतिश्च गेयं गान्धर्व॑मित्यपि । 

जगन्राथमह्ः 

गीतप्रका्चः 
एवन्नामानः मन्थाः बयो वतेन्ते । एको विप्रदासक्रतः । 

अन्यः केनचिदोदूदेश्षीयेन कृतः { दृतीयः कृष्णदासेनेोद्रदे- 

रीयेन रचितः। अन्यः पच्छपरिच्छेदात्मकः । ध्रवादिगीतविषये 

बहून् पक्षान्निरूप्य स्वपश्च सिद्धान्तयति । गीतलक्षणे खमीग्वीर 

नोऽये अ्न्थः । सखनिबद्धोदाहरणानि गीतकानां वतन्ते । काः 

१६००. 

गीतरत्नावलिः 
उ्यायसेनापतिना कृता। तेनैवोक्तं चृत्तरत्नावसे पद्छमाध्यायान्ते । 

‹ एतासामपि विज्ञेयः प्रस्तारः कुटतानवत्। 

स चास्माभिः स्फुर गीतरत्नावल्यां ्रपक्ितः ` 

इत्युक्तम् । कारः प. १२४५ 

गीतवादययता- देीरास्याङ्गम् 
मृतयेद नुगुण यच्च नर्तकी गीतवाद्ययोः । 
अक्षराणां यस्यापि समता गीतवाययता ॥ भरोकः 



| का म त 
क ५ 

गीतवाद्मेर्नप्करारः 

सुगीतवर्णकाङ्कभ्यां सदृशस्य द्येन च । 
वाद्यस्यातुरणे चरत्येव सा गीतवाद्यता ॥ 

ज्यायनः 

गीतवाद्यमेलनग्रकारः 
ख त्रिविधः ओधः अनुगतं तत्त्वमिति । 

वाद्य गीतावुरग यत्स्यात् चिप्रकारं तदिष्यते । 
ओघश्चानुगतं तत्वमिति तदक्षण यथा ॥ 

कुम्भः 
गीतविधिः- पूवैरजगङ्गम् 
अतर गीतविधिः पूर्वैषैहुशो भरवादिभमिः। 
मद्रकादिषु गीतेषु सप्तस्वेष विधिः स्मरतः ॥ 

रारदातनयः 

गीतविभागः--गीत्छिदः 
नियुक्तं पदनियुक्तममियेक्तमिति कमात्। 
पुनरेतानि गीतानि प्रत्येकं धिविधानि च ॥ 
सर्वरङ्गै् संयुक्तं निक्तं परिकीर्तितम् । 
पदनियुक्तमिव्युक्तोऽपोदनं प्रत्युपोहनम् ॥ 
संबन्धं च स्तुतिपदेः छन्दोमिश्च यथेप्सितैः। 
अनियोक्तं तु विज्ञेय वस्तुमालप्रकरिपतम् ॥। 

गीतानुगम् 
बाद्यरार्दं पदयत । 

वाद्यम् 

गीतेन सङ्गते यन्तु तद्रीताचुगसुच्यते । 
सोमेश्वरः 

गीतिः 
सल्यताख्पदा स्वरराजिता विविधवर्णविभूषणभुषिता । 
गमकपेशरगानरुणाच्िता मुनिवरैरिह गीतिरुदाहता ॥ 

कुम्भः 

_ छन्दः 

द्वियस्या आयाया अभ्यासे जायते दले प्रथमे । 
सा तन्नाम्ना गीतिस्तथेव च दले चरमे ॥ 

कुम्भः 

गीतिः 
त्रिष्यलद्भारयुता चतुर्भिः स्थाय्यादिमिस्सम्मिलिता च वर्णैः। 

विरम्बितेनापि च मध्यमेन द्रुतेन शोभां दधती ख्येन ॥ 

गुणकरीरागध्यानम् 

गानक्रियागीतिरिहोपदिष्टा चतुर्विधा सा गदिता मुनीन: । 
स्यान्मागधीनामवती किरया तथाधेमागभ्यभिधा द्वितीया । 
संभाविताख्यानवती ठृतीया भवेचतुर्थी प्रथुकामिधाना ॥ 

रघुनाथः 

गीर्वाणपदम्-मेकरागः ( रसिकप्रयमेरजन्यः ) 
(आ) सरिगमपधस,. 
(भव) सनिधपमगरिस. 

मख 

गीर्वाणप्रिया- मेररागः ८ धीरशङ्कराभरण मेखनन्यः ) 
(आ) सरिगमधस. 
(अव) सनिधमगरिस. 

गीर्वाणमण्ठकः- तारः 
गीवाणमण्ठके तु स्याल्गणो दीप्रको गुरः । 

| ऽ 155 

--देरीतारः 

गीवाणमण्ठके च स्यात् जगणो दीपको गुरः । 
। ऽ 155 

गीवाणी-मेररागः ८ गवाम्भोधिमेखनन्यः ) 

(आ) सरिगरिमगमधनिपनिधस. 
(अव)सनिधपमगरिस. 

दामोदरः 

मञ्ज 

गुणकरी-रागः 
रिधहीना गुणकरी ओड्वा परिकीर्तिता । 
निग्रहांसा तु निन्यासा कैश्चित् खण्ड्या मता । 
रजनी मूषेना चातर माङ्वाश्रयणी तु सा ॥ 

दामोदरः 
--मेखरागः 

रिधकोमरसंयुक्ता गनिवजां गुणक्रिया । 
धवतोद्म्राहसंयुक्ता कचिद्रान्धारसंयुता ॥! 

प्रथमप्रहरोत्तरगेया । 
अहोबिर ( 

गुणकरीरागध्यानम् 
गोकामिभूतनयनारुणदीनरष्टि- 

` नैम्रानना धरणिधूसरगात्रयष्टिः । 



गुषकीर्तनम 

कषासक्तचारुकवरी धियदूर वर्ति- 
न्युक्ता तदा गुणकरी करुणे छृशाङ्गी ॥ 

माख्वकोरिकभाया । 
दामोदरः 

गुणकीतनम्--रक्षणम् 
लोके गुणातिरिक्तानां गुणानां यत्र नामभिः। 
एको हि शब्यते तत्त॒ विज्ञेय गुणकीर्तनम् ॥ 

भरतः 

यथा बीणावासवदत्ते ( ४ अङ्के) राजमन्त्रिसंवादः। 

गुणकीतंनस्-- करणम् 

कीत्थमनिगीणेयैत्र विविधार्थसमुद्धयैः। 
दोषा न परिकथ्यन्ते तद् ज्ञेयं गुणकीर्तनम् ॥ 

भरतः 

परथुरसि गुणे * रियत्र विविधा येहि प्रथु रामप्रकृतयो वा 
सस॒द्धवेगैणेः कीत्येमनिः तद्रता दोषा न परिकल्प्यन्ते । 

यथा ~ नरोसीति दृतव्यसनिता न कश्यते। दोषोऽ न 
प्रधानम् । 

भमिनवः 

रोके गुणातिरिक्तानां गुणानां यत नामभिः । 
एको हि शब्यते तत्तु विज्ञेयं गुणकीर्तनम् ॥ 

यथा - ' भग्न येन धनु ` रिलयादि। 
सागरः 

बहूनाममिधेयानां वर्णनं गुणकीर्तनम् । ह 
सरकेधरः 

-- विरहावस्था 

अङ्गग्रत्यङ्गलीटामिः वाक्चेश्ाहसितेक्षितैः। 

नस्यन्यस्सटशस्तेनेव्येतस्स्याद् राणकीर्तनम् ॥ 

गुणकीतंनोलकसनेरशरस्वेदापमाजेनेश्चापि । 
दूयविरहविखभैरभिनययोगश्तुर्थे तु ॥ 

भरतः 

गुणनिका 
भष्रोटकृता नाटथशास्लव्याख्या गुणनिकेत्युच्यते । पुनः 

पुनरभ्यासो गुणनिका । संज्ञायां कन् । 

गुणमञ्जरी--कर 

तथेकपादं च धलुगीणस्थ कृत्वाचरेद्रोककचक्रलीटाम् । 
असि टछटे दधती च यत्व राज्ञयमुक्ता गुणमश्चरीति ॥ 

नागमः 

14 

१७७ गुण्डकिरी रागध्य 

गुणातिपातः - रक्षणम् 
गुणामिधनिर्विविचैर्विपरीतार्थयोजितेः । 
गुणातिपतो मधुरेर्निष्टुसार्थे मेवेधथा ॥ 

:{ 

यथा ~ धूर्तविटे विरोक्तं “ जायन्धां सुरते ' ्वित्यादि । 
अत्र छुटस्रीसमुवितादिनयख्ञ्नादयो गुणा विपरीता 

योजिताः । | 

गुणानुवाद्ः--नारथालङ्कारः 

दोषपरेण दपादवधीरितस्य व्याहारः गुणस्य प्रतिपादेनः 
यथा - रावणाङ्के विभीषणवाक्यं " अष्टः पदा ' दित्यादि । 

सा 

-- रक्षणम् 

गुणानुवादो हीनानासुत्तमे रुपमाकृतः। 
भः 

गुणानुबाद इति परिमितस्यापाश्वतोच्छृष्टगुणेन योपमा तत्कु 
गुणानामुस्सेकः। यथा ~ ' पाछिता व्यीरिवेन््रेण त्वया राजः 
सुन्धरा ` इति । अन्ये पठन्ति - 

गुणामिधनिर्विविेर्विविधार्थश्रयोजितिः । 
गुणातिपातो मधुरैरनिष्टुरेवां भवेदिह ॥ ५ 

भ 

भन्ये तु 

गुणानुबादस्स क्षेयो यत्राभेदोपचारतः। 
गौणीं बरृचिमुपाश्रिलय वस्तुनो रूपमुच्यते ॥ 

प्रथा ~ आक्रुन्तठे ' अनाधघरात ` मिति कस्य गुणानुवादः । 

गुणाश्रयः-देशषीत्ारः 

पठ दौ गो गुणाश्रये । 
७ मात्राः । 

ता्खप्र् 

गुणीभूतन्यङ्गयभेदाः 
अगूढमपरस्याङ्ग वाच्यसिद्धथङ्गमस्फुटम् । 
सन्दिग्धतुल्यम्राधान्ये कक्ताक्षिप्रमयुन्दरम् । 
व्यङ्गधमेवं गुणीभूतव्यङ्गथस्यष्टामिधाः स्ताः ॥ 

| ह्ारदति 

गुण्डकिरीरागध्यानम् 
रतोतसुका कान्तपथग्रतीक्षामापादयन्ती दुपुष्पतस्पे 
इतस्ततः प्रेरितदृष्टिसतौ इयामाद्धिका गुण्डकरी भवि, 

सगीतस 



रण्डङूति 

गुण्डककतिः--क्रियाङ्गरागः 

देरी हिन्दोखुरागोत्था मतारा मपभूयसी । 
षड्जन्यासांशसंपन्ना समन्द्रा रिघवर्जिता । 
गेया गुण्डक्रृतिसतज्ज्े रसे श्ज्गार संज्ञके ॥। 

भटूमाधवः 

गुण्डक्रिया-रगः 

गण्डकी संक्ञितो रागो दे शीहिन्दोखसंभवः। 
वैवतर्षभसलयक्तः षड्जन्यासांरासेयुतः ॥ 

गान्धारतारदोषस्तु क्रमादान्दोलितस्वैैः । 
षड़जमन्द्रसमायुक्त एवं गोण्डकृतिभेवेत् ॥ 

हरिः 

षड्जा रिषभान्ता च धैवतेन च वर्जिता । 
प्रकभ्पिता निजस्थाने नाम्ना गुण्डकरतिमता ॥ 

सोमेश्वरः 

न्यासांदाकम्रहणषडजधया पमन्द्रा 

मध्याख्यपक्वमरवप्रचुय मता सा। 

यक्ता च धैवतरवेण हि गीतविद्धिः 
सङ्खीतिता जगति गौण्डकृति्मनोज्ञा ॥ 

गन्यः 

# १ 

षड जांराकम्रहन्यासर्षभधवतवर्जिता । 
मपोत्कटा मतारा पमन्द्रा गौण्डकृतिर्मता ॥ 

मतङ्गः 

दे दीहिन्दोखरागाङ्ग षड़जांरान्याससंयुता । 

रिसंयक्ता गतारा च रोषेरान्दोछिता खरैः । 
समन्द्रा हास्यश्रङ्गरे गेया गुण्डकृतिभेवेत् ॥ 

जगदेकः 

गेया गुण्डकृतिर्देशीदहिन्दोखाङ्ग रिधोच्दिता । 

ष इंजाराग्रहणन्यासा गताया मन्द्रपश्चमा । 

आन्दोकिता स्दैरददोषेरेषा श्ङ्गारहास्ययोः ॥ 

-मेररागः ( मायामाख्वगौख्मे रजन्यः ) 
(आ) सरिगरिमपनिधनिस,. 
(अव) सनिधपमगरिगस. 

सोमराजः 

१७८ गुरुः 

गुण्डक्रियाराग्यानम् 
श्रीचन्दनोद्यानविखसभासुरां 

पीताम्बराटङ्कृतसध्ितसम्बिनीम् । 

नीणाप्रबाखच्ितवामभागां 
गुण्डक्रियां तां मनसा स्मरामि ॥ 

रागसागरः 

गुण्डक्री-रागः 
गृण्डकी रिधहीना स्यात् स्रया च कियाज्ञका । 

मदं 

रागः ( वेरो वाद्नक्रमः ) 

तारस्थं स्थायिने नीत्वा षड्ज तस्मादितीयकम् । 

तृतीय च रूरं प्राप्य प्रहाथ द्रूतमुचचरेत् ॥ 

ग्रहासपूव खरं स्पष्टा ग्रहन्यासं विधाय च । 
ईैषदिरम्य तत्पूवे स्वरं स्पष्टा तृतीयकम् ॥। 
षू कयात्ततः पूवां स्पष्टा पश्चात् प्रहास्परो । 
स्रौ प्रापय्य घुतां दवितीयं प्रोच्य च द्रुतम् ॥ 
स्थायिन्यासाद् गुण्डकृतेः स्टस्थानं प्रथमे भवेत् । 

दवितीयोऽस्यामपि स्थायिश्टरो वेशेषु छक््यते ॥ 
। वेमः 

गुम्मकाम्भोजी- मेररागः ( मायामाख्वगोरुमेरुजन्यः ) 
(आ) सरिगपधस. 
(अव) सनिधपमगरिस. 

मञ 

गुम्मकाम्भोजीरागध्यानम् 

अस्य कूर्मकाम्भोजीति नामान्तरं हश्यते । 

कूमांसनां मन्मथब्ृक्षमूकनिवासिनीं ह समुखग्रहस्ताम् । 

काषायचेखां स्फरिकाक्षमालं श्रीकूर्मकाम्भोजिमहभजामि।। 
रागसागरः 

गुरः 

छन्दश्टास्त्र रुष्वोरुारणकालो गुरः। ताटशास्तरे तु चश्चत्पुट- 
चाचपुटायेककठे एकेकपादो गुरुः । तस्येककल्यथाक्षरमिति 
नामान्तरमन्वर्थोऽस्ि ॥ 

-देरीतारः 

सदद्व गुरोदन्दरे गुरुतारे गुरोर्म॑तम् ० ० 5 ० ० 5 
श्रीकण्ठः 



गुरुगुञ्चित । 

गुरुगुञ्जितः--हस्तपारः 

सुहेहदेश्चिणस्यानामिकाङ्गठचाखनात् । 
वामस्य पणेरुछासाज्ायते गुरगुञितः ॥। 

रकर रररकरर करधर गिडघे रगिड दधिगिधोटें 

गुरुजाना--रागः 
पच्मांटाग्रहन्यासा रिषमेण विवजिता । 
षाडवा कम्पिता स्थने गुरुजानापि गीयते ॥ 

सोमेश्वरः 

गुरुर्जीगुरुजौ--रागः 
सांरान्यासम्रहोपेता संपूणां धरिभूयसी । 
समन्द्रा च पतारा च गुरुञ्जी स्ल्पपख्चमा । 
षड़जादिभिये तस्तस्मात् रसे वीरे नियुज्यते ॥ 

जगदेकः 

रुलिताङ् गरुञो स्याटषमेण समन्विता । 
पञ्चमेन विहीने ्रमोदे विनियुञ्यते ॥ 

जगदेकः 

भनन्तरं गुरुञ्जी स्यात् षड़जन्यासम्रहारकः । 
धेवतर्षभभूयिष्ठा संपूण मन्द्रधैवता । 
कथ्यते पद्मे तारा रागज्ञैरल्पपश्चमा ॥ 

हरिः 

अनन्तरं गुरुञ्ञाख्यो रागो रुकितसंभवः। 
कऋषभांराम्रहन्यासो हीनपञ्चमको भवेत् ॥ 

हरिः 
हस्तः 

गुरुञ्ज्यां चतुराभिधः। "शारः 

गुरुत्वभ् 
घुभिगुरुभिवांपि गणैर्योऽतिरयो नृणाम्। 

सर्वस्मादपि जन्तोयेत्तद्ररुत्वं प्रचक्षते ॥ 
विवेकं 

भवी - 

शुरुपर्यायाः 

वक्रो दीर्घो द्विमाबः स्यासपूञ्यो गञ्च कठामिधः। 
केयूरो नूपुरो हयारस्तारङ्कः कङ्कणो गुरुः । 

श्रीकण्ठः 

गुर्प्काशः- मेरुरागः ( नटभेरवीमेरुजन्यः ) 
(आ) सरिगमधनिस. 

(अव)सनिधपमरिस,. 
मज 

१७९ 

गुरुमहकः-देशीतारः 

विन्दुषट् कं गुरुखघुप्टुतश्च गुर॑मह्धके । 
९ मात्राः । 

ताटप्रस्तारः 

गुरुखघुसश्चयः--पुष्करवाये गुरुर्ष्वोः मध्यखयप्रवृत्तिः 

यथा धिमधिधिमधिदिक्षह्ा तकटा धिद्यटा दिधिपट घद्यट- 
मस्थि धूधू घटमथि घघादुगुडूकट गुडूवटधे इति। 

भरतः 

गुरुसश्चयः- पुष्करवाये अक्षरख्ययोः प्रयोगः 

गुरुखिथतख्यप्रवृत्तः गुरुसख्यः। 

यथा -षघेताकेतातताधध्र धां घां कीतां कीतततां धता- 
कं तिवछखां इति गुरूणि स्युः। 

भरतः 

गुरुहस्तः 

खाङ्गूतजनी वक्रा. श्िष्टकाङ्गूट इष्यते । 
ब्हस्पतेरर्थभावे कथ्यते नाटथको विदः ॥ 

गवङ्खार्ः 

गुजैरी- मेरुकतां ( माख्वगोरः ) 
परहीशन्यासरिः पृणँ प्रातर्गीया तु गूजरी । 
बहुली मिश्चित। नित्य षड्जहीना कचिद्धवेत् ॥ 

श्रीकण्ठः 

-- रागः 

रिषभोरान्यासयुक्ता दीनगान्धारथैवता । 
निषादे कम्पिता पूणो गुजरी नाम रागतः ॥ 

सोमेश्वरः 

गुजरी रिग्रहडान्ता जाता परक्वमषाडवात्। 
कचिन्मोस्यापि घसरादौ गेया श्ङ्गारवधैनी ॥ 

नरायणः 

षाडवः - षड्जश्रः । सङ्गीतसारे दक्षिणगूजेरी सौरा 
गूजेरीति भेदद्ययुक्तम् । रत्नमाखायौ ' दशधा गुजैरी परोक्ता 
इत्युक्तम् । 

ग्रहशान्यासऋषभा सपूणा गुजरी मता । 
पोरवी मूछैना यस्या बहस्पसममिभिता ॥ ॥ 

दामोदरः 
रिभरहीशधमन्यासा जाता पञ्चमषाडवात्। 
ममध्यान्तां रितारा च रिधाभ्यामतिभूयसी । 
गुजरी ताडिता पूणा श्द्धारे विनियुज्यते ॥ 

हम्मीरः 



श र्पः १८० 

ल्ट: 

गुस्फावङ्गषठसंश्चिष्टावन्तयौतो बहिगौतौ । 
मिथो युक्तौ वियुक्तौ च पद्ध स्थानकादिषु । 

विप्रदासः 

गृल्म्ः-रृ्् 
अणि प्रयुक्तम् । 

गुर्मस्सभूय यन्तृत्यगुल्मबन्धो विम्बे स्यात् 
विलम्ब इति विलम्बितखयः । 

रारदातनयः 

गृह्यछतिः-मेटरागः ( धीरशङ्करामरणमेख्जन्यः ) 
(आ) सरिगमधनिषपधपस, 
(अव) सनिधपमगरिस,. 

मल्ल 

गूढा-श्रतिः 
षड्जस्य ठृतीयां श्रुतिः । मण्डलीमते तारषड्जस्यैव । 

। भनूपः 

गूढाथेम्- काव्यदोषः 
पयोयरब्दामिहितं गूढा्थमिति संज्ञितम् । 

भरतः 
गूजेरिका -रागः 

अंरान्यासग्रहपो निषादतारा च मन्द्रगान्धारा। 
रिषभविदहीनान्दोकितगमका च गूजैसो पञुप्राया । 

गन्थः 

रताय मन्द्रगा न्यासम्रहांशीकृतपच्तमा | 
रिहीना. . . -.. .- समुद् भूतगुओैरिका ॥! 

मतङ्गः 
गूजरी - उपङ्गरागः 

मेषगा पीतवस्ला च गर्गी कैश्चिदिष्यते | 
कुम्भः 

रागः 

कथ्यते गूजेरीरागो जातः पञ्चमषाडवात् । 
ऋषभांर्ग्रहयुतो न्यासवान्मभ्यमस्वरे ॥ 
षड्जमध्यषमे तारो बहुत्वं धवतर्षमे । 
संम्रामो गुजेरीराग इति सम्थक् निरूपितः ।। 

हरिः 

गुर्जरी 

गूजरी-राग 

पद्वमाराप्रहन्यासा रितारा मन्द्रमध्यमा | 
अपन्याससतु गान्धारः सकठरूरपूरिता ॥ 
विस्फुटस्वरनादा च मध्यमर्षमयेक्तेः | 
कोकिलग्रियतानेन गजर जायते सदा ।। 

गोन्य्ः 

मध्यमधवतक्ऋषभेः बख्वद्धियोजिता तु संपूण । 
गापन्यासेन युता गृूजेरिका भवति रम्यतरा ॥ 

कऋत्यर्पः 

रियदाशख पन्यासः जात पव्वमषाडवात्। 
ममन्द्रः पनितारश्च रिधाभ्यामपि मृयसी | 
गूजेरी ताडिता पृणँ गारे विनियुज्यते ॥ 

जगदेक; 

मन्यासा सिमरा च जाता पच्चमषाडवात् | 
तारा पच्वममध्या च गूजरी रिसयोर्बहुः ॥ 

सोमराजः 

 _- प्रथमरागः 

स्याद्विमहांसा रिधभूरिपूणा मन्यासका पञ्चमषाडबोत्था । 
तारो धरी मुख्यरसे ममन्द्रा सन्ताडिता गूजैरिका स्वै ॥ 

मोक्षदेवः 
~र); 

रिषभः स्यात् म्रहेऽशे च मान्ता गृज्ञरिका रजा। 
रजा ~ रागाङ्गः। मद् 

--रागः (वरो वादनक्रमः) 

कषम स्थायिने करत्वा ततपूयै तु प्रकम्पयेत्। 
भरोल तमेवाथ भह तस्माद् द्वितीयकम् ॥ 
तृतीयं तदधस्त्य च पुनश्च स्यि त्रजेत्। 
ग्हापपूधं म्रकम्प्याथ वाद्यित्वाथमस्य च ॥ 
स्थायिस्वरे यदा न्यासो गूजेयासतु तदा मवेत् । 
स्वस्थानमादय वैरोषु तृतीयोऽस्यां भवेद्र; 

--रागाङ्गरागः ( वीणायां बादनक्रमः ) 

स्थायिनं ऋषभं कृत्वा तद्ध द्रय ततः | 
गत्वा स्थायिन एवाथावरोहेत्तीन्स रानथ ॥ 
पच्चारुद्य कृते न्यासे रिषमे गूजरी भवेत् । 

{० 

गान्धायोऽपि अहः केथिदिष्यतेऽस्याः स्वरागमः ॥ 
कुम्भः 



गूजरीसंमध्यानम् 

विधाय स्थायिने मध्यमृषभं तदधःस्ितो । 
स्वरो दावे तदु प्रारभ्य स्थायिनं स्वरम् ॥ 
आरुद्य ब्रीन्स्वरान्पक््रावरोहे तान्स्वरान् पुनः । 
न्यस्यते स्थायिना सेयं गृजरीति निगद्यते । 
एतस्या रक्ष्यमागे तु गान्धारोऽपि प्रहो भवेत् ॥ 

 गूजरीरागध्यानम् 
इन्दीवर र्यामतनुस्सुकेशी पारीरपन्रावङिचारतत्पा । 
शरतिस्वरव्युहविभागरम्या तन्त्रीमुखान्मञ्जुरगूजेरीयम्।। 

श्रीकण्ड 6 

शेतकवचाव्रताङ्गीं कन्दुकहस्तां सखीजनेन सेखन्तीम्। 
म्बरडिभकलेखां मानसदेरो च गूजरी हि भजे ॥ 

रागसागरः 

गूजरी-रागा्गरागः 
गूजेरी मभ्यमन्यासा जाता पच्चमषाडवात्। 
ऋष्माशग्रहा मन्द्रमध्यमा ताडितस्वरा । 
पनितारा धभूयिष्ठा संपूण सार्वकाछिका ॥ 

गरृहप्रयागमः--संगीतश्रङ्गाराङ्गम् 
ऊीडान्ते गृहागसनम् । 

मोजः 
गृध्रावलीनम्--करणम् 

अङ्खष्ेन महीं चुम्बन् किञ्िदश्चितजानुकः । 
प्रष्ठः प्रसृतः पादः -पादर्वगौ च छताकरौ ॥ 
यल गृघ्रावलीन तत्परथुषक्षिनिषरूपणे । 

न क ताक्ष्यपक्षाविह प्रोक्तावुचितौ भटतण्ड्ना ॥ 
ज्स(यनंः 

योञ्य गृ्रावलीने तद्रीरपक््याहवे बुधैः । 

मटमाधतः 

१८१ 

रक्ष्पणः 

गेयकूपकाणि 
अथ देरीवृत्तकाव्यप्रमेदा डोम्बिकादयः। 
कथ्यन्ते डोभ्विका भाणः प्रस्थान विङ्गडोऽपि च ॥ 
भाणिका प्रेरणं चाथ रामाकीड तथेव च। 
रागकराव्य च भाण्डी सः रासकं चेयमी दृञ्च। 
व्योहलेनोक्तमेवाब तेषा लक्षणमुच्यते ॥ 

गेरऽ्जी -मपरङ्गरागः 
षड््जाशग्रहणन्यासा मृदुधा दीप्तपञ्चमा। 
स्वल्पपा धरिभूयिष्ठा पूणां गेरच्िका मता । 

कम्भः 

गीपराजकुमारः 

गोत्वारिः- मेखरागः ( र्ताज्गीमेलजन्यः ) 

(आ) सरिमपधस 
(अव) सनिधपमगरिस 

८ 1 

गोलस्वलितम्- सन्ध्यन्तरम् 
तद्रोत्रखलितं यत्तु नामव्यल्ययभाषणम् । 

सिङ्गः 

नामान्तरम्रहणं गोतस्खकितम् । यथा - रम्मानलक्रुबरे 
नटः ~ प्रसीद मेनेहयुपारतोस्मि 

रम्भा - प्रसायतां साहमयैमि रम्भा | 

नल - अष्टोविधिर्मे पदसननिधिस्ते 
करोति गोत्रस्लकितामिडङ्कम् ॥ 

इदयत्र मेनानामग्रहणम् । 

गोदोहन तानः 

मध्यमग्रामे गहीनषाडवः। 

मरिसनिषप. 

सागरः 

कुम्भः 

गोधारी- मेरारगः ( ्चर्वराटीमेरजन्यः ) 

(आ) सरिगरिमगमपधनिस. 

(अव) सनिधपमगरिस. 
मं 

गोपति :--देरीताटः 
क (~ भरैः, क र, [र 

गोपतिः पादभागे दौ रुदतो च्यश्रर्घू ख्पो । 

1 ० ०|०।।5 
लक्ष्मणः 

गोपतिप्पः 

ताख्दीपिकाकतां । कालः के. प, १४५०. 

गोपराजकुमारः- देशीतारः 

गोपराजछुमाराख्ये विन्दुर्िद्यद्भवश्शरः। 

विन्दुत्रयं सरइचापो विद्य गः प्छुतो द्रुतः । 

०५55०००5 55० 
नन्ता भ्थिष 8 ‰१ 



गोपिकाम्भोजीरागध्यानम् १८२ गोविन्दपियः 

गोपिकाभ्भोजीरागन्यानम् गोमूतिकम्- मेखरागः (हनुमत्तोडीमेख्जन्यः) 
दधिघटविनिहितहस्तां नवनी ताकरषणप्रश्चस्तान्यकराम् । (भा) सरिगमपननिधस. 

बाठकलालनलोखां मनसि ध्यायामि गोपिकाम्भोजीम् ॥ (अव) सनिधपमगरिस. 
रागसागरः मन्न 

गोटकघुश्चनी- कला 
गोपिकाम्भोधी-मेखरागः 

एका नटी द्वि्निचतुस्सुगोखान्करात्करेणाशु निरन्तरं खे । 
वैवतोदुभाहसंयुक्त गोपिकाम्भोधिका पुनः । उरिक्षप्य गृह्णाति च यत्र भूयो भूयो हि सा गोरुकमुव्रनीति॥ 
यत्रारोहे बिवय्यत्वे पांश्ञाभ्यां च सुशोभिता ॥ नागमः 

दितीसयग्रहरोत्तरगेया । गो्टी-रागः 
महोबिरः धान्तम्रहाशसंयुक्ता रितारा गनिवजिता। 

गोपिकावसन्तः -मेलरागः ( नरभेरवीमेखनन्यः ) सरिभ्यां बहुखा गही धादिकषीभत्सभागा भवेत् ॥। 
जगदेकः 

(आ) सगमपरधनिस, गोहीसंज्ञस्तु रागस्स्यात् यहांडन्यासयेवतः। 
(अव) सनिधपमगस. | तार्षभश्च गान्धारनिषादाभ्यां विवर्जि्तः। 

| ५५ षड्जर्षभाभ्यां बहुलः कथितो रागवेदिभिः ॥ 
गोमती- मेखरागः ८ रघुपरियमेखजन्यः ) हरिः 
(धा) निसरिगमपवनि,. धेवतरवरमणीयेरंान्यासगरहेश्च संयुक्ता । 
(ववो वरत ताररिषड्जसमेता गोटी गान्धारसप्रमापेता ॥ 

। मज्ञ नन्यु; 

रिषड़ज..--- -तारतरां च गनिवर्जिताम्। 
गोमण्डञम्- मेखरागः ( हरिकाम्भोजीमेल्जन्यः ) ` मन्द्रेण रहितां गोहं न्यासारामहयैवताम्॥ 

(आ) सरिगरिमपनिधपस. ० 
(अव) सनिधपमगरिस, गोवधनी-मेररागः ८ शुमपन्तुवराटीमेरुजन्यः 

मल (आ) सरिगपधस. 

गोधुखीमागेः -- पुष्करवाये वाकरणक्रमः (अव) सनिधपमरगरिस, ॥ 

सदधै सिद्धं मत्थिक्छृट घे घे मत्थिद्धि घु सुणे षे घो टडि गोविडम्बिनी-मेररागः ( नरभेरवीमे रजन्यः ) 
इति गोमुखीमागेः । (आ) सगमपधनिस. 

+. (अव) सधपगरिस,. 
गोमुखी गोमुखान्तर्वक्तमगूढं तत्र बीभत्सयोगः । इ्यक्षर- | भ् 

सङ्गतिरपि गोसुखीत्युक्ता । सर्वेषु पुष्करेषु यतिहननं बाहुल्येन गोषिन्दगप्रियः--अङ्गहारः 
पवालिङ्गके । बेणे धपस्थने स गोमुखीमागैः। कटिल्वान्तमगैरे च पारर्वजानु तथेव च । 

अभिनवः हरिणप्टतकं काय ततः प्रङ्खोखिवै पुनः ॥ 

गोमुखी. सृदङ्गवादनमागः अवहित्थ चापसतं छिन्ने च कपिपूर्वकम् | 
करण नवमं छिन्न नवीनभरतोक्तितः। 

गोमुखी भ्रामहस्तस्य चारनेन प्रकीर्तिता । गोचिन्दप्रियसंजञोऽये कार्यो गोविन्दपूजने ॥ 
नारायणः कुम्भः 



गोशीखा 

गोशीरा- स्री 

प्रथुपीनोन्नतश्रोणी तनुजक्घा सुद्टसिपरिया । 
सध्चिप्रपाणिपादा च टटारम्भा प्रजाहिता ॥ 

पित्देवाचनरता सयओीचगुरु्रिया । 
स्थिरा परिष्केछसदहा गवां सनव समाधिता ॥ 

भरतः 

गोषएठी- रप्कवाद्यम् 

यद्रायं शष्कमित्युक्तं तद्रोष्ठीयभिसंक्ञितप् । 

--नृत्तरूपकम् 

अथोस्पा्यकथेकाङ्का गोष्ठी ङ्गारमन्थरा । 
रूपसौन्द यै टावण्योपेता षट्पञ्चनायिका ॥ 
पराक्तै्मवभिः वुभिः दञ्भिर्वाप्यकङुता । 
गर्मावमरीसग्धिभ्यां रान्या नोदापत्तनायका || 

अच्र स्याक्केरिकीषघृत्तिः मृद्ठी नान्यरसाश्रया | 
न छुच्ररघटाघातं युद्धे तत्रोपवर्णयेत् ॥ 

गोपीशतेर्विहरतो गोष्ठे बाटस्य चेष्टितं यत्तु । 
यमखाजनादिदानवनिधनकरतं तत्तु गोरी स्यात् ॥ 

रशारदातनयः 

एकाङ्का कथिता गोष्ठी केरिकीवृत्तिसंयुता । 
सभोगनवषट्पच्चसप्रभिर्योषिदन्विता ॥ 

प्राक्रतेनैवभिः पैमिरदं शभिर्वाप्यटङ्कृता । 
गभावमरसन्धिभ्यां हीना प्राकृतसम्मता । 
चाद्यायेरन्विता नेव कतैविचक्षणैः ॥ 

यथा सलयभासा। 

खभङ्रः 

गोष्रीविहारः- संगीतशरद्वाराज्गम् 

समानलीखाविद्या वित्तवयोऽनुरूपाखुपिरासनवन्धो गोष्ठी । 
तस्यां विहरण गोष्ठी विहारः। 

भोजः 

गोस्वः- तानः 

रि -लखोपः। षाडवः) पमगसनिध। 
कुस्मः 

गोन्तनीदस्तः 

सवासामङ्खलीनां तु क्रिरे मध्यमतजेनी । 

कनिष्ठानामिके श्छिष्ठे गोस्तनीहस्त उच्यते । 
अधोमुखी गोस्तनी तु गोस्तनेषु नियुज्यते ॥ 

गोडकैरि 

गौडः --रागः 

निषादांशग्रहन्यासो गोडः पञ्चमबर्जितः। 
स्यादङ्गे टक्षरागस्य प्रायः ङ्गारवीरयोः।! 

सोमर 

गोडरस्यात् षड्जरागाङ्ग सन्या्ता्ञमहस्थितः । 
वञ्येश्च पच्नमेनैष रसे वीरे नियुज्यते । 
जतेश्वाङ्गं निषादिन्या वदन्ति न तु मे मतम् ॥ 

जगः 

गोडः- रागः ( षाडवः ) 
निषादाराग्रहन्यासो गोड: स्यात्पशख्चमोच्दितः। 

वीरश्चङ्गारयोरगेयो दिनान्ते विरटर्षमः ॥ 
नारा 

रागः 

रक्ष्मेतद्रोडरागस्य प्रतिष्ठा रिषभोऽत्र न । 
खस्थाने ताडितश्चाय रीयते गीतवेदिभिः ॥ 

एतदिति श्रीरागः परामृरयते | 
सोमे 

न्यासोऽशस्यात् षड्जः पच्छमदीनसथर्षभग्रहणः। 
स्फुरिताख्यगमकनिबिडो गौडस्स्यात् टकरागरवसह 

टक्षरागेण सदशः पञ्चमेन विवर्जितः । 
षइजांरान्यास संपन्नो गोडस्स्यारपकम्पनम् ॥ 

ततो गौडाभिधो रागष्टकरागसमुद्धवः। 
५; यास (4 ् म श 

न्यासांरग्रहवानेष निषादे पञ्च मोच्दितः ॥ 

-रागाङ्ूरागः 

टक्तस्थाङ्धः भवेद्रौडः पद्चमश्धरवर्सितः । 
निषादृग्रहन्यासो वपासु करूणे मतः ॥ 

गोडकैशिकः- रागः 

` ुद्धकैशिकवल्नातो गौडकैरिकसंन्ञकः। 

किन्त्वसौ भिद्यते गीत्वा विन्यासोऽप्यस्य सेद् । 
कैरिकीं षड्जमध्यां च ये वदन्यस्य कारणम् । 
कैरिक्यामश्योरेच निधयोः पच्चमान्तक्रत् ॥ 

षड्जमध्यामथ न्यासापन्यासासतन्मते कथम् । 
अततः कामांरवीजातिः केशिकी चास्य कारणम् ॥ 

छतन्प्रतमेव नान्यदेवेनाङ्गीकृतम् , न त॒ मतद्धेन । 

भद्ध 



गोडकैशिकमध्यमः १८४ नैस 

प्रहविनिहितषडजोऽप्यंशञकोऽप्यल षड्जः मौटग्रिया- प्रथमरागः 

सकटर्सनिवासो. --.- -ससवतेषः। देशाख्यदिन्दोरुभवा गतारा न्यासांरषड्जा मपभूरितारा । 
जनहृदयहरोऽय न्यस्तगान्धारधारी हीना रिधाभ्यां क्रियते पमन्द्रा मुख्ये रसे गोडकृतिः प्रगेया ॥ 

यदि भवति स चैको मध्यमो न्याससंस्थः ॥ मोक्षः 

कामारवीषड़जमभ्याजातिद्रयसमाभितः । रागः 
सौवीरीशुद्धम्याख्या मङेनाह्यमाभिवः 1 ष जाराग्रहणन्यासां मतारां मपभूयसीम् । 
अभि्टोमिकतानाद्यः शङ्गारे स्मरदेवतः । रिधलक्तां पमन्द्रां च तज्ज्ञा गोण्डकृतिं जुगु ॥ 
कथितः क्िप्रगोडेश्तेजसा गोडकैरिकः ॥ नान्यः हम्मीर 

| ध गोडपश्वमः- रागः 
वशः पञ्जमन्यासः संपूण 71 शिकः । षडजम्रामेण संबद्धः कथ्यते गोडपच्चमः । कामारवीषड्जमध्याजातिद्रयसमुद्धवः ॥ तो | क ज ट 

करयपः वतो षड़जमभ्याभ्यामुत्पन्नञ्ांङके हे ॥ 
धेवतो मध्यमन्यासः काकल्यन्तरसयतः 

षडजग्रहांशसयुक्तः छकलीककितसत्वथ ॥ ~ र षाडवस्स्यादय प्रोक्तो गोडपच्छमनामकः ॥ 
पञ्चमेन युतस्तारे पच्छमे पूणं एव च । हरिः 

षड्जादिमू्ेनो बण आरोहत ६ रस्यते । बीभत्सोऽथ भयानको यदि रसः स्यादङ्क येवतः 
अलङ्कारः प्रसन्नान्तः स्यादेव गोडकैरिकः ।! ५ स्वल्पो सप्तमपच्चमे यदि पुनश्चान्तस्थितो मध्यमः । 

५ गान्धारो यदि जायते च बख्वान् तखड्जमध्याभिधा- 
मोखकैिकमध्यमः--रागः धैवत्योरिह गोडपद्चम इति स्यातस्स रागो भवेत् ॥ 

षड्जमभ्यमया सृष्टो गोडकेरिकमध्यमः। ध र 1 
षड्जग्रहांरो मन्यासः संपूर्णः काकलीयुतः । 1 1 | 
भयानके च वीरेऽयं गीयते गीतकोविदेः ॥ सि मभ्यमान्तो दीनपदऋरमसकतमः ॥ क्यपः 

मोक्षदेवः ध | 
वा 8 १ धेवतीषड्जमध्याभ्यां जातोऽसौ गोडपव्चमः। 

षुः गोडकैश्चिकमध्यमः । वता नतो व्जिवः | 

षड्जमध्यमया सषटः पड्जमभ्यमहाराकरः ॥ काकलीकलितो विद्धिवीभत्से स भयानके ॥ 
मध्यमन्यासरुचिरो निषादे काकलीयुतः। मोक्षः 
सपूरणसतु भवेदेवं गोडकैशिकमभ्यमः ॥ १ गोडमन्हारः- मेररागः ( महारमेरजन्यः ) 

| । उभयोगोंडमस्हारमल्हाराभिधयोर्मतः। 
रुघुपञ्चमकनिषादः पूणंष्षड्जांरामध्यमन्यासः । किञिष्ठिभेदो सेदज्ञेरन्योन्य रसपुञ्जयोः ।। 
गौडादिः किर केशिकमध्यः स्यात्. षड्जमध्यमासजातः ॥ श्रीकण्ठः 

"1 गोडवः - रागः 

षडजांशो मध्वमन्यासः षड्जमध्यमयोहेतः । गोडवः पच्चमस्यागी त्रिनिषादश्च रागजः। 
संपू्णरबरकः प्रोक्ते गोडकेशिकमभ्यमः॥। मद 

. गौडी- मेररागः ८ माल्वगौर्मेखुजन्यः ) 

पड्जमध्यासमुद्धतो गोडकेरिकमध्यमः ॥ गायकैरगीयते साय गम्भीरगुणगम्भिता ॥ 
भलङ्गः श्रीकण्ठः 
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गोडी- राग 

निषाद बहला गोडी सहिता सप्तभि्स्वरः। 
ष ड्जांशकम्रहन्यासा तारमन्द्रा च कथ्यते ॥ 

नन्यः 

सप्तस्वरा च गौडी निषादबख्टक्षिता सदा भवति । 
न्यासांरग्रहषड्जा तारा मन्द्रा च जायते सा पतु॥ 

करयपः 

ग्रहादान्यास षड्जा स्याद्रीडी माख्वकैशिकात् । 
वीरश्रङ्गारयोर्येया सकम्पान्दोकितस्वरा ॥ 

नारायणः 

--उपङ्गरगः 

धैवतर्षमनिभुक्ता महाशन्यासषड्जका । 
हिन्दोखरागाश्रयणाट्टेसन्तोपाङ्गतां गता ॥ 

गोडी समन्द्रा विज्ञेया प्रियसङ्गमभाषिणी । 
के चित्पच्वममेतस्याः स्वरं स्वगमके विदुः ॥। 

। भटरमानः 

--( द्वितीयः ) उपाङ्गरागः 

सरिन्यासम्रहा मन्द्रतारषड्जा निभूयसी । 
उपाङ्ग गीयते गोडी रसे वीरे तथा शचौ । 
रागजा वर्णयन्यस्या जनीमारबकैरिकात् ॥ 

भटूमाधवः 

रागः 

गोडीदिन्दोखुभाषाः स्यात् निषादेन गरीयसी । 
न्यासाराग्रहषडजा च षाडवा ऋषमभोञ्िता। 
तारमन्द्रा रसे वरे गायकैः परिगीयते ॥ 

जगदेक: 

केरख्भाषाव्याख्यायां गोडीस्थाने डोली ति पठितम् । 
षड्जरिग्रहणन्यासा निषाद बहुखा बुधैः। 
गीयते तारमन्द्रा च गौडी रिषमवर्जिता ॥ 

सोमराजः 
--भाषाङ्गरागः 

या मतङ्गेन गदिता गोडी माख्वकैरिके । 
तामिहाचष्ट भाषाङ्गं राजा रागरहस्यपित्॥ 
कश्चिदाचष्ट तामेवोपाङ्गमङ्गसुपेयुषी । 
त्रिषडजा मन्द्रतारस्थषड्जां सप्तमभूयसीम् ॥ 
दिन्दोकरागाश्रयणादरसन्तोपाङ्गतां गताम् । 
केचिद्रमकरसंयुक्तपच्लमावामिदाभ्यधुः ॥ 

मोण्डङ्ृति. 

रसे वीरे चो काले भ्रियसम्भाषणे तथा। 
शङ्ारेऽस्या अपि प्राह विनियोग नराधिपः ॥ 

भाषानिरूपणे चास्या आखापोऽपि प्रद्ितः। 
प्रैतवरत्रा च गोराङ्गी गजेन्द्रबरवाहना ॥ 

कुम्भः 

--रागः 

गोडोऽय टक्रागस्य निन्यासाशम्रहान्वितः। 
विहीनः पच्मेनैव रसे वीरे नियुज्यते ॥ 

हम्मीरः 

गोडीरागध्यानम् 
चिहरिचन्दनपद्धरुहसदहितं मान्मथ पुरस्छरय । 
गोरतनुबेहुविधिना गौडी परिपूजयत्येषा ॥ 

। संगीतसरणिः 

मधृकवनवासिनीं शुकसमृहमाखापिनीं 
जपारूणसमांवरां युवतिपूनितादिद्रदयाम् । 

` मरारपतिवाहनां विधुसुधाप्रभाङीं मदा 
भजामि मधुपालिकां मनसि मे सदा गोडिकाम् ॥ 

रागसागर्, 

रसालनन्याङ्कुरकणपूरा काद्भ्विनी इयामटमञ्जुदेहा। 
पीयुषनिष्यन्िमृदुस्वनाढया गौडी नियुक्ताधिककरौतुकेन ॥ 

श्रीकण्ठः 

गेडोपाङ्गरागाः 
शाङ्गेदेवादयः केचित्कांशिदेषु स्वबुद्धितः। 
षडजग्रहोराकानूनचुनं तथा छक््यवर्त्मनि ॥ 

कुम्भः 

गोण्डः- मेठरागः 

तीन्रगान्धारसंयुक्तारोदणे वर्जितो गनी । 
षडजोदुप्राहेण सम्पन्नो गण्ड आम्रेडितस्वरेः ॥ 

सदा गेयः। 
सहोबिरः 

गोण्डकृतिः- करियाज्गरागः ८ वीणायां वादनक्रमः ) 
मध्यमे सायनं कृत्वाधस्ताततुय स्वरं जेत् 
तस्मासस्वरास्त्रीनारुह्य तृतीयं च पुनः सपदोत्॥ 
आचतुर्थस्वरं चाथ समेय दह्यवरोहतः। 
तस्पात्ृतीयमारोहकमात्माप्य प्रकम्पयेत् | 
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यद् स्याव्थायिनि न्यासः तदा गौण्डकृति मवेत् । 
एतस्याः पश्वमं रक्ष्ये भह खक्ष्यविदो विदुः ॥ 

गोदानिकः- तानः 

मध्यमग्रामे नारदीयतानः । 

सरिमपधनि. 
नीन्यः 

गोरघणेः 
रक्तपीतसमयोगाद्रौरवर्णं इति स्मृतः । 

गोरवी- रागः ( सङ्खीणः ) 
देआख्यायाश्चाथ धन्यासिकायाः 

स्यार्दश्चाभ्यां गौरबीय प्रदिष्टा। 
नारायणः; 

गोरिक्रिया-मेररागः ( नीतिमतीमेरजन्यः ) 

(आ) सगमपधनिस. 
(अव) सनिधनिपमगस. 

भौरी- वीणा 
अस्या रक्षण न कुत्रापि भ्यते । पार्फुरिकि ~ सोमनाथेन 

स्मृतः| 

-मेररागः ८ मायामारुवगोरमेरुजन्यः 
(आ) सरिमपनिस. 
(अव) सनिधपमगरिस. 

--मेररागः 

रागोऽय स्वतन्त्रमेखः । 

रिस्वरादिस्वरारम्भरिकोमरख्धकोमटा । 
गतीत्रा सा नितीव्रा च गोरी न्य्चस्वरा भता ॥ 
आरोहे गधहीना सा निकम्पनमनोहरा । 
आरोहे यदि गान्धारो मध्यमावधि मूरैना ॥ 

इयं तृतीयग्रहरोत्तरगेया । 
सहोबिः 

--रागः 

भहाशन्यासषड़जा स्याद्विपव्यां सुखप्रदा । 
मूेना प्रथमा ज्ञेया गौरी सर्वाङ्गसुन्दरी ॥ 

दामोदरः 

गोरीसूनु ‡ 

रागः ८ सङ्धीणेः ) 

श्रीरागास्स्याद्रडरागाच मोरी । 
नरायण. 

 -रागः 

अतःपरं भवेद्रीरी हिन्दोस्याङ्गमीरित । 
निषादे बहुतां याता षड्जन्यासमहांशका ॥ 

षाडवषभसन्त्यक्ता धवतेन विवर्चिता। 

तारमन्द्रा कमदेषां दश्यते स्वरसप्रे ॥ 
टरिः 

_ देदीताखः 

पव्वमिरेघुभिगँरी । । । | 
श्रीकृण्ः 

नखो गोरी मता बुधैः । | । | 
मदरमः 

गोरीताठ :--चित्रतारः 

गोयांत्रिगाश्च बिन्दु गुरुदन्र तद्वयम् । 
मात्राः ११ मिश्रजातिः द्िकल्विषमयतिः। 

555०55०० 
ताटरक्षणे 

गोरीभनोहरी- मेख्कर्ता रागः 

सन्रिगन्मन्पन्धन्निस. 
मत 

गोरीरागध्यानम् 
निवेशयन्ती भ्रवणावतसमाम्राङ्छुरं कोकिखनादरम्बम् । 
श्यामा मधुस्मन्दितसूक्ष्मनादा गोरीयमुक्ता किरु कोहटेन ॥ 

मालवकोिकरागभायां । 
दामोदरः 

गोरीवसन्तः - मेकरागः (खरहरमियमेरजन्यः ) 
(आ) सरिमपधनिस. 
(अव) सनिधपमरिगरिस. 

मश्न 

गोरीसुयुः 
सङ्गीतसारार्णवकारः । नेपालीयः । जगञज्योतिर्महदु्ितुः 

रुकिमणदेव्याः पत्रस्य पूर्णसिहस्य महाराजस्याधितः 1 ओ. 
प. १७०० काठे स्यात् । 

गोर्यामतम् 
शये अन्थः पावती कृत इत्यूह्यते। प्रबन्धलक्षणेषु पाैतीमत- 
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मसङदुद्धतम् । तेषु खलेषु गोरी, रेककन्याःगिरिजेति पयांयपदा- 

न्युक्तानि। भरतार्थचन्द्रिका गोरीकृतेति,भरतार्थचन्द्रिकायां भूष- 
रराजन्यदुदहितृरचिताया मिति भरतार्णवोक्तेः स्मयेते । दुगेशक्तिः, 
दुर्गारक्तिः दुगं इति नामभिः कस्यचिन्मतमुदाहटतं सर्वत । 
दुग शक्तिरिति हम्मीरङ्कम्भकणोदयः। दुगोडाक्तिरिति देवण- 
भट्रदयः । दुगांमतज्ञेरिह पच्वधोक्ता इति रघुनाथादयः । दुगे- 
राक्तिः पमानिति केनबिदुक्तम्। दुगा तु पार्वत्येव वा नवेति 
खंरायः । यदि दुगेशक्तिः स्त्री दुग पार्वती वा नाम न 
वेत्यपरः संङायः। 

गौरः- मेररागः ( मायामाख्वगौर्मेरजन्यः ) 
(आ) सरिमपनिस. 

(अव) सनिपमगमरिगमरिस. 
मक्ष 

-मेररागः 

गीरसतु गधवव्यैः स्याद्रौरीमेकसमुद्धवः। 
वृतीयप्रहरोत्तरगेयः । 

महोविलः 

- मेरुकतां 

बह्योदि घेनुसममीश्वरमेषरुद्ध- 
मध्यं पिको हरनिषादमयेति गौरे । 

सन्त्यज्य मेषमवरोहति वेणिकेस्तु 
उवोडवगणे 

तता परिगण्यगीतम् ॥ 

खरिमपाः ड॒द्धाः । साधारणो गः । काकलिर्निषादः । मेषो गः। 
परमेश्वरः 

गोटपन्तुः- मेररागः ८ मायामाख्वगोरमेरजन्यः ) 
(आ) सरिमपनिस. 

(अव) सनिधपमधमगरिस. 
मभ 

गोटपन्तुरागध्यानम् 
सुस्तनी सदहितकेङिकारतं मस्तकोपरिविखासदर्धिनीम् । 
हस्तकीलितसुवर्णकन्तुकां संस्मरामि हृदि गोरपन्तुकाम् ॥ 

अत कन्तुकराब्दः कन्दुकार्थे वर्तते । 
रागसागरः 

गोटमलारः- मेखरागः (धीरशङ्कराभरणमेरजन्यः ) 

(आ) सरिगममगमपधनिस. 
(अव)सनिधपमगरिस, 

मन्न 

गोलीरागध्यानम् 
शुकपञ्जराग्रहस्तां विकटासनर्सस्थितां सुबणीङ्गीम् । 
मङुटाटङ्कृतरिरसं ग्रकटितपुरुषौ च गोलिका ध्याये ॥ 

रागसापर्ः 

गोलीरुतः- ता | 

सगणो विन्दुयुगट खगो दौ जगणस्तथा । 
यगणदचेति विज्ञेय तारे गोली रुताहये ॥ 

१८ मात्राः । 

ग्रथनम्- निर्वेहणसन्ध्यङ्ग् 
उपक्षेपस्तु कायोणां अथने परिकीर्तितम् । 

ताटखप्रस्तारः 

भरतः 

यथा- देव क्षम्यतो ` इद्यादि योगन्धरायणवाक्यं रत्नावली- 
खाभषूपकायेस्योपश्चेपाद् ग्रथनम् । 

अभिनवः 

ग्रथनं कायेदरौनम् । काये मुख्यफटम् । ग्रथ्यते सबद्धथते 
व्यापारेण सुख्यफरमनेनेति ग्रथन । यथा - वेण्यां पाद्वाली 
न खदु मयीयादि भीमवाक्यम् । प्रौपर्दीकेशसयमनकाथैस्य 
ठयापारेण ग्रथनम् | 

रामचन्द्रः 

- रिल्पकाङ्गम् 

छन्योन्यनिर्णयोत्पन्नपरिचयपदवितभ्रमाभिरामोऽर्थ विशेषो 
ग्रथनम् । यथा - ˆ लरसव रिते ' यादि मालतीमाधवे वष्ुख्वी- 
धिका सागरः 

ग्रनथिः-देशीतारः 
प्रन्थिताटे समुदिष्टा खघ विन्द् खचू गुरू ॥ ० ०॥ ९ 

४ 

ग्रहः --तास्माणः 

भट्लेष्टटस्तु - 
आदयन्तसीरनियमो विषमश्च प्रकीर्तितः। 
मात्राधिक्यं च तस्येव केचित्कापि प्रचक्षते ॥ 

इत्याह । भपि च तेनैव विषमप्रहस्य बहवो सदा उक्ताः| 

ग्रहराब्दो घड्न्तो वा कर्मसाधके एव वा । 
भवे नृत्तादिसिबन्धो मरह इटयभिधीयते । 
भन्ते रृत्तादिकं चैव प्रह इलयमिधीयते ॥ 

घङन्त्चेद् प्रहणमेवः्रहः । तारस्य चृत्तगीतवदयैः सम्बन्धा- 
ति । कर्मसाधने चेद् गृह्यते रूसबन्धितया जृत्तादिकमिति व्यु- 
त्पत्या नृत्तमीतवाद्यानि ण्यपि प्रह एव । समोऽतीतोऽनागत 
इति ताले प्रहस्िधा । 

गीतादिसमकार्सतु समपाणिस्समम्रहः । 



अहः १८८ अहसमसू 

पाणिरिति हस्तघातस्समतालः। गीपनृत्तवायैः आदिमध्याव- येनादौ गीयते गीते स्वरेण स भवेद् ग्रहः । 
सानेषु न्यूनाधिक्यवर्जिते योज्यते चेद् घडङ्प्रययाथं समरः । तुर्नः 

कर्मसाधनार्थे सत्तगीतबायान्येव तालेन सह वर्तन्त इति । . 

अतीतस्तु - 
--रागे उपयुज्यमानः 

आदौ पाणिरतीतः स्या्रीतादे। च प्रवरतेते । दस्तु सर इत्युक्तो यो गीतादौ समर्पितः । 

अतीत इयतिक्रान्तः । ताखानन्तरं मीतादयो यत्र योञ्यन्ते ध + 

स तालोऽतीतग्रहः । जाव्यादिग्रयोगो गृह्यते येनासौ स ग्रहः । 
मतङ्खः 

अनागतः प्राकप्रवत्तौ प्रहस्सोपरिपाणिकः। गृहते परयोगश्चानेनेति भरः । 

उपरिपाणिक इति प्रथमे नृत्तगीतादि ततः पाणिस्ताखः। नान्य 

गीतादेः प्रथोग्रवर्तनमध्ये ताखस्य संयोजनप् । क्मसाधनपक्ष तत्र दस्तु गीतादिसवरः। आदि्ठरः प्रथमाकापस्ठरः। 
नत्तायार॑से वाखस्याभावात् चृत्तादिरनागतग्रहः । ध 

स्धेताणवे विषमम्रहमन्यसुक्ता प्रहस्य पच्च भेदा उक्ताः। 

विषमग्रहः किञ्चिद दीतः किञ्चिदनागतः। एतन्मे अधेभागायाधे- 

प्रसवयेति न्यायमनवर्वते  भट्रखोटशङ्कुकप्रभ्तयो विषमग्रह 

चतुर्थभेदमाद्ुः। 

यथा - 

आद्न्तयोरनियसो विषमश्च प्रकीर्तितः | 

मात्ाधिक्य च तस्येव केचित्कापि प्रचक्षते ॥ 

केचित्कापीति रङ्कजो भरतव्याख्याने । 

खोरस्तु - | 

गीतस्याद्यन्तयोस्ताखे न्युनोऽन्यूनो भवेद् दयम् । 
समादिरधिकोऽन्यश्चान्त्ये न्यूनसमाधिकः ॥ 

अधिकादिन्यूनमिति न्यूनादिश्चरमाधिकः। 
इयादिवहुमेदास्ु कथिता विषमप्रहे । 
कया: कमात्समादे स्युमेध्यद्रूतविरम्बिताः ॥ 

यं मावः - यथा वार्तिकमार्मि मध्यो ल्यः । 
एकस्याः कलायाः चतसः करियाः । चतुष्करियापयेन्ते प्रदृततः 

काकाठे मीतकारूश्च समान एव । गीतकाटस्ताखकारमनु- 

सत्यैव प्रवर्तते । चिलरसा्े द्रतछयः चिल्मागेकटाकाटस्या- 

स्पत्वात्तालः पश्चादर्तते । तस्मात्ता गीता्नुसरणाथ द्रुतो 
मवति । एवे चित्र द्रतख्येऽतीतप्रहः स्यात् । दक्षिणे तु विट- 

म्बितः | अषटक्रियापथन्तमेका कटा । तासे गीतकारमतिक्रम्य 
वर्तते । गीतस्य पश्चाद्धावेन तारस्य विखम्बलाद्विरुम्बितः। 

भच्युत्नः 

ग्रहः 

गीतमुदूराह्यते येन स खरो प्रह उच्यते । 
कुम्भः 

--जातिरक्षणम् 

अरावद् ग्रहः । किन्तु न रिषषिमेदमिन्नः । अष्टादररजातिषु 

अंशास्िषष्टिरिव्यच्यते। नल॒॒ग्रहाशयोः को मेदः । उच्यते। 

अरो वायेव । हसतु बाद्यादिभेदभिन्नः । यद्वा महो दयप्रधान- 

भूतः। अंसो रागजनकत्वाद्रयापकत्वाचच प्रधान एव । अपि च 
संवाद्यनुवादि विधिना च प्रहाडायोभंदः । 

भरतस्तु - 

यतप्रवृत्तो भवेद्रेयः सो ऽदो प्रह विकर्पकः । 

कासु च जातिषु नन्दयन्यादिषु म्रहांशयोर्विवादित्वेन अ्रहस्या- 
प्रधानत्वं संभवति । 

मतुङ्गमतम् 

ग्रहणम्-दन्तः 
तृणादेर्धारणादन्तेमरहणं परिकीर्तितम् । 
लेहनं जिह्यारेहे तहीस्याभिनये मतम् । 
इत्याह प्रहणस्थाने भरतो मुनि पत्तमः ॥ 

सरोकः 

तृणादेधोरण दन्तेरङ्गल्यादे. .--..--. - । 
कुम्भः 

ग्रहसमम्- वीणावरावनद्धानामेककार्प्रहणम् 
ततावनद्धवंदानमेकश्रतिः कृतो यद् । 
ग्रहो गानेन सदहितस्तत्त प्रहसमे भवेत् ॥ 

भरतः 

समम्रहादिना हस्तव्यापारस्योपयोगतः। 
स्वरअरदेण वाद्यस्य साम्यं म्रहसमे भवेत्॥ नान्यः 



श्राम् 

ग्रामः 
यत्र वराणां संवादो मूछीदेयेव आश्रयः । 
स भराम उच्यते तद्ज्ञैः स च त्रेधा विभज्यते ॥ 
षड्जमभ्यमगान्धरः प्रधानेव्येपदेरनात्। 
प्रधान षड्ज आदयतस्वात् संवादययाधिक्यतस्तथा ॥ 

मध्यमस्याविनासित्दादमासयाधिक्यतोऽप्यसो । 
षड़जमध्यमदयत्वाद्रान्धारोऽपि प्रधानता ॥ 

प्रण्डितमण्डरी 

व्यवस्थितश्चुतिय॒ता यत्र संवादिनः स्वराः । 
मूषटैनाद्याश्चयो नाम स माम इति संक्ञितः ॥ 

कुम्भः 

षड़जसध्यमगान्धारास््रयो भ्रामाः प्रकीतिंताः । 
भूलोकाञ्जायते षड्जो मुवर्छोकाच मध्यमः । 
स्वगोन्नान्यत्र गान्धारो नारदस्य मतं यथा ॥ 

नरद्; 

५ =, कर) 
समृहवाचिनेः भ्रामो स्वरश्रुयादिसंयुतो | 
यथा कुटुम्बिनः सव एकीभूत्वा वसन्ति हि ॥ 
सर्वलोकेषु स भ्रामो यत्र नित्य व्यवसितः । 
षड़जमध्यमसंज्ञौ तु दौ मामो विश्रुते किर, 
गान्धारं नारदो तरते सतु मैने गीयते ॥ 

ग्रामप्रयोजन च यथा 

स्वरश्रतिमू्ैनातानजातिरागाणां व्यवस्थापनस्वं नाम अयो- 

जनम् । ननु कर्थं षड्जमध्यमसवराभ्या प्रामव्यपदेशः। 
उच्यते - असाधारणस्वेन ताभ्यां मामन्यपदेरः। असाधारणत्व 

च देवछ्कुकसमुत्पन्नत्वेन । ननु कथं द्वावेव ग्रामौ । उच्यते - 
इह दि दिस्वरप्रयोगमूरग्रयोगवशात् दौ मरामावुपन्यस्तो । 
जातिभिः श्रुतिभिश्चैव स्वरा भरामत्वमागताः । 

मतङ्गः 

एतेषा श्रु्युत्र्षात् प्राधान्यपुरुषवत् । त्रयम्येव स्वरगणितस्य 
उचचमैनयो मामत्वसंज्ञां बदन्ति। 

रौ प्रामौ भरतेनोक्तो मामो गान्धारपूर्वकः। 
अतितारातिमन्द्रतवादं खयान्नोपदर्थितः ॥। 

भमिनवगु्तः 

अथ स्वरसमृहात्मग्रामरक्षणमुच्यते । 
म्रामवद्ग्राम इत्येवमुपचायो विवक्षितः ॥ 

केवरूस्वरबन्दस्व ्रामसप्वे कथिते सति । 
गामानयेदयादिवाक्येष्वतिव्याप्निभेवेदतः॥। 

मृद्धेनाडद्कर्टाख्यतानादयाश्रय इटपि । 
नेम नव्यस्या विलोष्णायिति प्थितिः॥ 

१८९ 

1 

षद्जग्रामः पद्मे स्व चतुर्थ श्ुतिसंस्थिते । 
स्योपान्यश्चुतिसंस्थेऽस्मिन्मध्यमग्राम इष्यते ॥\ 

रिमयोः श्रुतिमेकेकां गान्धारश्चेत्समाभितः। 
पः शतिं धो निषादस्तु घ शतिं स श्रतिं शध्रितः॥ 

गाम्धार्रासमाचष्टे तदा तं नारदो मुनिः । 
अस्माभिर्मध्यमम्रामोऽप्यसतप्राय इतीयते ॥! 

तथा हि मध्यमग्रामे च्िश्रुतिः पच्ठमः खलु । 
वराठीमभ्यमो जातः स पुनरैक््यमगेतः ॥ 

मध्यमादिप्रभृतिषु मध्यसप्रामजन्मसु। 

रागेषु ददयते नेष वरालीमध्यमस्ततः । 
अयुक्तो मध्यमग्रामो रक््यमगेविरोधतः ॥ 

वेद्रमखी 

अस्य मतं हनुमन्मतमेव 1 स्वराणां भरतोक्तश्रुतिसंख्यायाः 

नियमो न भवतीति । तन्नियमस्तु जातिरागेष्वेव टद्ररयते । आ- 

ञ्जनेयस्तु एकादिषट् पयेन्तश्रुतित्वमेवाह । तस्य मते भामकि- 

भागो नासि, यतः संबादित्वस्येवानुपटंमात् । देशी रागेषु 

स्वराणां श्रतिसंख्यानियमो नास्ि। वेङ्कटमखिनः वरलीमध्यम- 

सप्रमश्रुतित्वै विद्यते । तेनैव स्थखन्तरे गान्धार्रामस्य मत्यलो- 

कप्रयुक्तत्वमुपपादितम् । वीणायां द्ादशस्वरस्थापनेन श्रुतीनां 

मेखनेन प्रामविभागो न स्पष्टो भवति । एैकतन्त्रीकिज्योदिषु 

पूर्णत्वेन मत्तकोकिरा्टरमण्डख्योञ्च श्रुतीनां वेश्च भवति 

ग्रामयोश्चेदं प्राचीनमतप्र । 

षड्जग्रामे सरिगमपधनिस्वराणां क्रमात् ‰. ६, २, ४, ४, 

३, २ इति श्रुतिभागो भवति । अत्र सरिगस्ठराणां तयाणां 

पधनिस्वराः संवादिनः। सवादित्वेनेव म्रामस्वै सिध्यति । तथेव 

मध्यममामे मपधनिसस्गिाणां ४, २, ४, २. ४,३, २, इतिं 

श्र तिसंख्या प्रयुज्यते । त्र मपयोः सरिस्वरयोः संवादित्व- 

मसि । तम्यान्मध्यमस्वरेणारम्मान मध्यमग्रामः । 

गान्धारप्रामे तु गमपधनिसरिस्वराः कमात्, ४, ३, ४) 

३, , ३, २ भवति । अन्न गान्धारनिषादाततितारस्वरत्वास्स- 

वादिनावपि पड्जमध्यमौ सवादिनावपि अतिमन्द्रत्वात् गा- 

यत्र सभ्यः स्रम्रामे देटगा गायति स्फुटम् । 
स ग्रामश्रति विज्ञेयः तस्य गेदास््रयस्स्पृताः ॥ 



ग्रामनिर्णयः १९.०५ 

चन्यावर्तोँऽथ जीमूतः सुभद्र्तु वृतीयकः। 
तेषां तु रक्षणं स्पष्ट कथयिष्ये प्रथक् पथक् ॥ 
षड्जषभगान्धारार्याणां जन्मदेतवः। 
नन्यावतों भवेत् षड्जालीमूतश्चार्षभात्तथा ॥ 
गान्धाराच्च सुभद्राख्यो विज्ञातन्यास््रयः क्रमात्। 
षड्जमस्रादौ समु्चायै ततो पैवतपद्चमो ॥ 
ृद्धधथथे योजयेत्तत्र निषादेन सभ नयेत्। 
न्ावर्तो भवेदेव भामो गीतविदां प्रियः । 

चतुरस्वरसमायोगादेकमात्रस्वरेण च । 
यत्रादाव्रृषभस्थानं मध्याच्ताभ्यां विवर्धितम् ॥ 

प्रशान्तिं पञ्चमेनापि जीमूतोऽयं प्रकीर्तितः । 
गान्धारमादितः कृत्वा बद्धं नेयं ततः परम् ॥ 

ऋषभेनाथ षड्जेन धेवतेन श्म नयेत् । 
सुभद्रोऽयं भवेद्धामो देवानामपि वभः ॥ 

वादिमत्तगजाङ्कशे 

नन्यावतस्तु जीमूतः सुभद्र इति च क्रमात् 
त्रीन् प्रामन्केचन मोचुः क्षयन्ति तु तद्यथा ॥ 
स्वरे षड्ज समुच्वाये गेयाहैवतपच्चमौ । 
ताभ्या षड्ज वजेयित्वा निषादे विरतिं श्रयेत् ॥ 
यदा तदा भविद्रामो नन्धावतांसिधः किर । 
एकमात्रेण षड्जेन सदादाव्रषभयदः ॥ 

पोषो निषादमध्याभ्यां पच्चमेन रमो भवेत्। 
यलासो, कीतिंतस्तञ््ैः भामो जीमूतसंनज्ञकः॥ 
गान्धारेण प्रदः पोषः षडजर्षभकृतो भवेत् । 
न्यासश्च षेवतेनायं सुभद्रो भ्राम इष्यते ॥ 
क्रमेण सरिगास्त्वेषो त्रयाणां जन्मकारणम् । 
भआमाणामीदर लक्ष्म प्रायो न बहुसम्मतम् । 
रागलक्ष्मण्यसंस्पञ्ञांत् न चास्माकमिहाद्रः ॥ 

पण्डितमण्डष्ी 

ग्रामनिणयः 
त्रिषु रामे गान्धारमामः सगे प्रकीर्तितः । 
महीतले तु दरौ ग्रामौ स्यात् षडजग्राम आदिमः ॥ 
द्वितीयो मध्यमग्रामो नत्वेतहक्ष्म क्षितम् । 
लक्ष्य तु टइयते क्ापीदयस्याससपायता गता ॥ 
अतोऽव मध्यमप्रामजन्यरागेषु पञ्चमः । 
स्मोपान्यश्चुतिसंस्थस्सन्नेष रक्येषु दशयते ॥ 

गरीष्मावली-मेररागः ८ चक्रवाकमेरजन्यः ) 

9 +: ... ~" ` 4 न्नुः „ना 

गओरष्मावठी 

ततः स्युरखिला रागाः षड्जप्रामसमुद्धवाः । 
तदुक्तं बयकारेण स्वरमेटकटानिधौ ॥ 
देशीरागाश्च सकलाः षड्जग्रामसमुद्भवाः । 
प्हांशतारमन्द्रादिषाडवोडवपूर्णताः ॥ 
देशीत्वात्सर्वरागेषु भवन्ति न भवन्ति च । 
प्रकारायत्येवमेव चतुरदण्डीम्रकारिका ॥ 
गरमेष्वेतेषु गान्धारामो नास्ति महीतछे । 
ख्गेटोके परमिति स्वेषामेव सम्मतम् ॥ 
अस्मामिमभ्यमभ्रामोऽप्यसस्मराय इतीर्यते । 
तथाहि मध्यमग्रामे श्रुतिः पञ्चमः खट ॥ 
वरालीमध्यमो जातः स पुनरुक्ष्यमागैतः । 
मध्यमादिग्रथ्तिषु मध्यमग्ार्मज्ञन्मसु ॥ 
रागेषु शयते नैव वराीमभ्यमस्ततः। 
अयुक्तो मध्यमग्रामो खक्ष्यमागैविरोधतः ॥ 
एक एव ततः षड़्जग्राम इयवधयेताम् | 
तदुक्तं विटठलीयेऽपि प्रामेकत्वसमर्थनम् ॥ 
षड्जग्रामः पञ्चमे ठे सप्तदश्यां श्रतौ स्थिते । 
स्वरेऽस्मिन् पद्मे किन्तु षोडशीं श्रतिमाध्िते ॥ 
तथेव मध्यमग्रामः सोऽत्र रागो न दश्यते । 
षड्जम्रापाधितान् रागान् सर्वे गायन्ति गायकाः । 
तस्मान्युख्यतमः षड्जमाम एव न मध्यमः ॥ 

तुख्जः 

ग्रामरागः 

तत्र प्रामसमुद्भतः पश्चगीतिसमाश्रयात्। 

शद्धादिभेदसंमिन्नो भ्रामराग इतीरितः ॥ 
4 कुम्भः 

ग्रीवा 
सुन्दरी च तिरश्चीना तथा च परिवर्तनी । 
प्रकम्पिता तु भाव्ञेीवा ज्ञेया चतुर्विधा ॥ र् 

५ 

ग्रीवा नवविधा तत्र समा चयश्रा नतोन्नता । 
अव्चिता फुञ्िता चैव निवृत्ता वछिता तथा। 
रेचिता चेति तासां तु क्रमाहक्षणमुच्यते ॥ 

नेमः 

यत्किश्िदस्ि तत्कमं तदस्यामखि स्वयम् । 
ज्यायनः 

(आ) सरिगमपस. 
(अव) सनिधमगरिस. मञ् 



गलया 

उलाना- दिः 

ऋथपक्ष्मुट भरश्ङ्मलिना मप्नतारका । 

अस्पसञ्चारिणी रष्टिः ग्खानो ग्छाना निरूपिता ॥ 
भदोकः 

एषा ग्छानावपस्मारे स्छानावपि नियुज्यते । 
विग्रदासिः 

ग्छानिः 
भरास्वरजातिनारके त्रतीयस्सन्धिः । 

रारदातनयः 

व्यभिचारिभावः 

वान्तविरक्तव्याधितपोनियमोपवासमनस्तापातिशयमदनमदय- 
सेवनातिव्यायामाध्वगमक्चुत्पिपसानिद्राछेदादिमिर्विभवरुत्प्यते 
तस्याः क्षामवाक्यनयनकपोखोदरमन्दपदोतक्षेपणवेपनायुत्साहत- 
मुगालवेवण्यस्वरमेदादिमिर नुभावैरमभिनयः प्रयोक्तव्यः। 

भरतः 

वाड्दनःकायकमांणि ग्छानिग्डैपयतीति यत् 
रारदातनयः 

ग्छपयतीति। ' विगृह्य ग्छे म्छे हर्षक्षये ` इतयस्माद्धातोरात्वे 
कर्तरि खियां क्तिन्निति क्तिन्प्रयये क्तिनो निष्ठावद्धावेन निष्ठानत्वे 
ग्खानिशष्दो निष्पन्नः | | 

नरसिंहः 
ग्छानिर्विरेकवमनजागरातिरताध्वभिः। 
उपवासमनस्तापष्चुतिपिपासादिभिभेवेत् ॥ 
कम्पानुरसाहवेवण्येस्वेदमन्दपदक्रमेः । 
क्षामवाक्याक्षिसंहारकायांङ्गछथनादिभिः। 
ग्छानिजास्त्वनुभावास्ते कथिताघ्येवमादयः ।॥। 

शारदातनयः 

--चिल्लामिनयः 

हृदि स्थाने तु सुष्कखः पुरोभागे तु कर्तरी । 
चाख्येत्सुचिहस्त तु चकितं तु मनोरुजि ॥ 
पादर्वभागे युष्ठिहस्तः चछितस्तु जराधेके । 
मुखस्थाने तु शिखरः ठष्णार्थस्य निरूपणे ॥ 

सवाङ्गचरनै कत्वा पुरोभागे तु कर्तरी । 
चाख्येद्रोगभवे तु कररीकातरिचक्षणः ॥ 

चतुरश्च पताकश्च पुरोभागे तु चाछितः। 
` सूचचीहस्त चारख्थित्वा व्यायामार्थनिरूपणे ॥ 

तनिपताकः पुरोभागे चछितस्तु रतिश्चमे । 
कण्ठस्थाने पताकन्तु चालव्ययेत्तन्निवारणे ॥ 

पिनायक ` 

घण्टातालः 

घटा-देशीताखः 

दयीद्ठोदौले गपौघटा। ००5 
कम्रः 

घटितमू- विणावादनेगुणः 

परिव द्रत पणवं स्याद्टिताभिधम् 
कुम्भः 

घटितः- पादः 

पाष्ण्यां सन्ताडयते भूमिः यत्रासौ घष्टितो मतः । 
अधस्तार्सारणे काये: चरणोऽसौ मनीषिभिः ॥ 

वेमुः 

अश्चादिप्रेरणे मेदे टदत्वापादने तथा । 
सोमेखर; 

घटनम् 
किन्नयां दक्षिणहस्तव्यापारः! तवर द्रष्टव्यम् । 

घट्टिता- मरदज्गवादनम्ः 

घष्टिता करमृखस्य । करमूटस्य चार्नेन पुरं यदि धष्टितं सा 

क्रिया घटिता । 
गरयणः 

घट्टितोत्येधः- पद 

कमादयो घटटरयन्नमरपाष्णिभ्यामसङ्रद्धवम्। 
स पादो घट्वितोत्सेधस्ताण्डवे सद्धिगीरितः ॥ 

भरो 

घथैरीवादनादिषु ¦ 
ज्यायनः 

घण्टः 

` नास्यश्चास््रव्याख्याता । एषोऽभिनवगुप्रेनासङ्खत्स्मृतः। 

घण्टा-मेररागः 

(आ) सरिग०्न्मन्पन्०न्निस. 
(अव) सत्निन्धपन्मनर्न्गरिस. 

मेख्लक्षणे 

घण्टाताटः 

घण्टाकांस्मयी ज्ञेया तदुज्रष्टाङकखोद्या । 
विहाला वदने मूकभागेष्वत्पत्वमागता ॥ 
अस्याः पिण्डम्रमाणे तु स्यादधाङ्गरसम्मितम् । 
अस्या मले विधातज्यो दण्डोऽाङ्लसम्मितः ॥ 



घण्टारवः १९.२ 

निदध्यादन्तराले तु दण्डमूखावरम्बितम् । 
द्ष्ये षडङगुलमितं पिण्डे साधांङ्कलाभ्वितम् ॥ 

अधो मुख सुवृत्त च टोरकं रोहनिर्मितम् । 
ततो दण्डं तु चण्टायाः धृत्वा सव्येन पाणिना । 
स्फुटं तु टटणोत्कारबहूटं बादयेत्सुधीः ॥ का 

‡ 

घण्टाखः-मेरागः ( रनाङ्गीमेटजन्यः ) 

(आ) सनिसगरिगमपनि-स. 

(अव)सनिधपमगरि-स, 
मज्ञ 

-मेररागः ( कर्णारगौ इमेरुजन्यः ) 

धेवताराग्रहन्यासो भवेद्रान्धारवर्जितः । 

घण्टीरवोऽयं विख्यातस्सर्वदा गीयते बुधः ॥ 
श्रीकण्ठः 

--रागमः 

घण्टारबो धेवतीजः प्रतापे सर्वदएपि च। 
भीरयणः 

रागः 

अथ धण्टारवाह्ानो भिन्नरषडजसर्मुद्धवः। 
गान्धारे मन्द्रसयुक्तो न्यासवान्मध्यमस्वरे । 
धेवतग्रहसंबद्धस्तारभूतो निषादके ॥ 

दरिः 

सन्द्रगो सध्यमन्यासः संपूर्णो धेवतग्रहः। 
घण्टारत्रो नितारः स्याद्विन्नषडजगतस्तथा । 
गुवांज्ञया रसे वीरे विनियोगोऽस्य दर्चितः ॥ 

जगदेकः 

--रागाङ्गरागः 

भिन्नषडजसमुद्रूतो सन्यासो धैवतप्रहः । 
तारनिम॑न्द्रगान्धारः पुणँ घण्टारवो मतः। 
हेमन्तप्रथमे यामे रसे बीरे च गीयते ॥ 

भहटूमाववेः 

धष्टाखरागध्यानम् 
करे दधानः किर श्कमेकं 

वामे च ण्टां कलनाद्रम्याम् । 
धोताम्बरश्चारुषुटीप्रदेशे 

घण्टारबोऽयै इरिभक्तिमुर्यः॥ 
श्रीकण्ठः 

धचतत; 

घण्टारवीरागध्यानम् 
छम्बाखकां दीधेकचां शुभाङ्गीं 

व्ययस्तपादाव्जयुगप्रदिं नीम् । 
सखीयुगेन प्रतिभाषयन्तीं 

ध्यायामि घण्डारविकां मनोहरम् ॥ 
रागस्मयरः 

धण्टारागः-मेलरागः 

घण्टारागो गपूर्वः स्यादन्तः कोमल्येवतः। 

मेखकताये तृतीयप्रहरगेयः। 
अहोनिलः 

घत्ता-पाटवाद्यम् 

निबद्धमथं प्रथमे स्चकारा्च च वादयेत् । 
अनिबद्ध ततश्चा कराभ्यां वादयेद्धि या। 
पुनर्निबद्धखण्डस्य वाद्याद् घत्ता निगद्यते ॥ का 

ध 

- देरीतालः 

दरीखोद्रोद्धोख्गो घत्ता ।1००।5 
कुम्भः 

घत्तातारे रुदनं द्रतदरनदं कग तथा । 
॥ ० ०।5 

मः 

घनः--ध्वनिभेदः 
अच्ररो निबिडो यस्तु घनोऽसौ ध्वनिरीरितः। 

सोमेश्वरः 

धनकेशिनी-मेररागः ८ खरदरपियामेखजन्यः ) 
(आ) सरिगमपनिस. 
(आ ) सनिधपमरिस. 

मक्ष 

धनता- वरो पएूत्कारगुणः 

त्रिषु स्थानेषु गमकेरुपेतो घन उच्यते । 
कम्भः 

स्थूता णता यज्ञ श्रावकत्वे च दरयते । 
घनै तमाह महितो नान्यो मान्यो मनीषिभिः ॥ 

नान्यः 

धनताटः 

गदगा गदगा सोदो खो भौ तारे घनाह्ये । 
१५ माल्लाः | 

ताखभ्रस्तारः 



कनत्वम् 

वनत्वम्--एत्कारगुणः 

त्रिषु सथानेषु गमकैरुपेतो घन उच्यते । 
कुम्भः 

घनपदङ्क्तः-- परवावृत्तम् 
घुनी चादो चरणे यस्या। गदिता नाम्ना घनपङ््तस्सा ॥ 

जरधाराहिं -- (छाया) जरधाराभिः। 
भरतः 

घनरथः--पटवाद्यम् 
उभाभ्यामथ चकेन विविधै; पाटकल्पनैः । 
निरन्तरङसन्नादो भवेद् घनरवाभिधः॥ 

सोमेश्वरः 
क % भ कर, (^ क, 

एकरस्तेन बादयाभ्या करतः पाटनरन्तरः । 

भ्वनिमान्यो भवेयतर सोय घनरवः स्मरतः ॥ 
। वेमः 

वनशयामः 

हस्तमुक्तावलीसारसमुद्धतिकाकारः । नेपार्देशीयः। 
जगञ्ञयोतिर्मलदौहित्रस्यानन्तराजस्याखानकविः 

काटः कर. प. १६८०. 

घनश्यामला- मेटरागः ( वकरुटखाभरणमेजन्यः ) 

(आ) सरिगमनिधनिस. 
(अव) सनिधपमगरिस. 

मन्न 

घनसुगप्रभातैस्-मेररागः ( मेचकस्याणीमेलजन्यः ) 

(आ) सरिमपधस, 
(अव) सघपधनिधपमगरिस. 

मज 
घना-श्रुतिः 

ऋषभस्य द्रितीया श्रति | जग 

घनाघनः देसीतालः 

बनाघनाहयये ते सद्रये नद्यं ष्टुतः। 

१५ मालाः । 

ताङप्रस्त।रः 

पनान्दोिका-मेररागः ( दरिकाम्भोजीमेखजन्यः ) 
(आ) सरिमधनिस, 
(अव) सनिधप्रमगरिस. 

मन्न 
15 

१९३ 

धर्षणः- तार्पाणः 

मागेडब्दे द्रष्टव्यम् । 

धातः- वीणायां दक्षिणरस्तव्यापारः 

तन्त्रिका हन्ति यद्यत्र मध्यमाक्रान्ततर्जनी । 
वैरिणां खातदक्षेण तदा घात इतीरितः ॥ 

--वादनं दक्षिणदृस्तत्यापारः 

घातस्स्यान्मभ्यमाक्रान्ततजेन्या तन्तरिकाहतिः | 

घातवर्तना 

उल्बणो वर्धितौ स्वोक्तसेव्योक्ता घातवर्तना | 
उद्षटितेन निष्पन्नो स्यातां चेदट्पवौ ॥ 

वक्षसःस्कन्धयीरूर्ध्वप्रसारितयुतावुभौ । 
स्कन्धाभिमुखमाविद्धो वलितौ चाङ्गलीदले । 
अरपद्मोरबणो प्राहूर्घातवर्तनिकां परे ॥ 

धूमेरी- मेररागः ( मायामाखगौरमेरजन्यः ) 
(आ) सरिगपधसर, 
(अव) सधपमगरिस. 

धूणितम्--करणम 
उध्वोधःपादर्वतः क्षेत्र ठ्यावत्यं परिवर्तयन् । 
अधोमुखं चतुरधिकं भरामयन्दक्षिण करम् ॥ 
जद्कास्वस्तिकमादाय तदक चरणं दधन् | 
अपक्रान्तासमायुक्तं वाम डोटामिधै करम् ॥ 
यत्र कु्यौत तद्धीरेवृर्णिते परिकीर्तितम् । 
उत्प्लुत्य खस्तिकं यादव कैर्तिधरे मते ॥ 

पोष्टाणी-मेल्रागः ( सिद्द्रमध्यममेल्जन्यः ) 
(आ) सरिगमपवनिस, 

(अव)सनिधमगरिस. 

धोरतरा- श्रतिः 
| मन्द्रषडजचतुर्था श्रुतिः । 

घोरतरा 

कुम्भः 

कारः 

भरोक - 

कटटिनाथः 

मज 

ल्यायनः 

भ्न 

मण्डर 



धारा 

घोरा- श्रतिः 
मन्द्रषड़जतृतीया श्रतिः 

| मण्डरी 

घोवः- वादनम् ( उमयहस्तव्यापारः ) 
तन्त्रीखग्नाङग्ठपादवा कर्तरवञ्च हन्यते । 

कनिष्ठासारणाभ्यां वा यत्रासौ घोष उच्यते ॥ 

--वीणायामरमयहस्तव्यापारः 

कनिष्ठाकभिकाभ्यां वा यत्र तन्त्री प्रहन्यते | 

करतरीवाङ्गष्ठया पाद्वटग्ना घोषकस्तदा ॥ 

कुम्भः 

घोषा 
हइयमेकतन्त््याः वीणाया नामान्तरम् । 

श्रीकण्ठः 

घ्राणिनी-श्रुतिः 

पञ्चमस्य प्रथमा श्रुतिः । हनुमन्मतेऽ्टादरैव श्रुतयः । पश्- 
सोऽत्र त्रिश्रुतिः 

धिङ्कारध्वनिः-मेररागः ( हरिकाम्भोजीमेखुजन्यः ) 

(आ) सरिगमपनिस. 
(अव) सनिधपमरिस. 

मख 
। न्व [स 

चक्षितम्--दशेनम् 
निमीलोन्मीखनाभ्यां स्याच्चकितं कथितं बुधैः। 

वेमः 

मीटनोन्मीरनावृत्तिः यत्र तश्चकिनं विदुः । 
शारदातनयः 

--श्रङ्गारचेष्टा 
त्रासेन छजल्या वापि निजबहमसन्नियो । 
संभ्रमातिश्चयो यस्तश्चकित सूल्ृन्मते ॥ 

| कुम्भः 

चकोरष्वनिः- मेखरागः ( हेमवतीमेरजन्यः ) 

(आ) स्रिगमपधनिस. 
(अव)सनिमगरिस. 

मह 

चक्रः-देरीतारः 

क्रतारे ऋमादु ज्ञेये द चतुष्कं रपुभवेत्। 

१९४ च्रपदीः 

प्रतीपन्रह्यताखः स्यात् विद्रद्धिः परिकीर्तितः ॥ 
०००००००० °| 

दामोदरः 
चक्रकुटुनिका-युद्कचारी 

यथाङघ्र कुषित पाइवाद्भामयित्वा निवेशयेत् । 
ततः स्थाने कुद्येच्च चकषुटरनिका तदा ॥ 

भद्योकः 

चक्रुद्िता-सुडपचारी 
ुटरयित्वा तु विन्यस्य भ्रामितो दुखितो यदि । 
ृद्टितोऽद्पिः पुरस्स्थाने तदोक्ता चक्रकुषटिता ॥। 

भरोकः 

चक्रताटः- देशीतालः 

भस्य तारस्य टक्षणश्छछोका न सन्ति 

टम्मीरशः 

तालः 

सयाद्रह्यतालो विपरीतरीदया चक्ामिधः स्यात् । 
| ०००2०92] ० | 

चक्रतारोडपम्- देखीन्तम् 
प्रतीपो ब्रह्मतालस्तु चक्रताखः प्रकीर्तितः । 
तालेनानेन विहितं चक्रताखोड्प भवेत् ॥ 

०००॥1००| ० | 

भस्य शपाभिनयो जद्यताले प्रोक्तः । | 
केदः 

चक्रतुस्यम्- मेरुरागः ( मेचकल्याणीमेरुजन्यः ) 
(आ) सरिमपनिस. 
(अव) सनिधपमगरिस 

चक्रधरः- मेररागः 

नाटमेखुसयुद्ुतो रागश्चक्रधरः स्मृतः । 

पद्मेन विहीनः स्यात् षड्जोद्राहेण सोभितः॥ ¦ 
साय गेयः । 

भोगि: 

चक्रप्रदीपः-मेररागः ८ खरहरप्रियामेरुजन्यः ) 
(आ) सरिगपमघनिस. 
(खव)सनिधमगस. म्ल 



जकैवन्धः १९५ चक्रहस्तः 

अक्रचन्धः- काडनृष्तम् मरी 

पिण्डः स्याच्चतदंसमिर्बिन्दुभिरथ उर्ध्वतः। स्थानके खण्डसूच्याख्ये वामस्याग्रतङेन तु । 
द्वहते ब्रह्मतारो ईडावान्वामहस्तके महीतखमवष्टभ्य दक्षिण चरणं पुनः 

दक्चाङ्ग्रो सिंहलीख्श्च वामाङ्ग्र यतिशेखरः। चक्रवद्धमयेयत्र सा चकथ्रमरी भवेत् ॥ 
सद्र ब्रह्मता स्यादीडावान्दिवारतः ॥ वेमः 
सिंही द्िवारं स्यादकधा यतिशेखरः । त 
अधश्चोध्वं पिण्डविन्दो स्यात्समाङ्गेन योजनम् ॥ स्वकिता प्रथमं चारी डोखारम्बितवाहुकः । 
एवै प्रथमखण्डः स्याद् द्ितीयमघुना जवे । पू्वंकायो नतो यत्र चक्रवद्धमणं भवेत् । 

इडावान्दक्चहस्ते च दक्नाङ्धौ ब्रह्मतारकः ॥ अभ्यन्तरापवेधेन तद्िदा्चक्रमण्डलम् ॥ 
सिहरी ज्यायन्ः 

वामाङ्प्रौ सिहलीख्श्च तत्पाणो यतिरोखरः । । 2 प्रात । 
प तश्चकरमण्डटे प्रोक्त स्वं 

ूर्ववव्योजनं पिण्डं तृतीय खण्डमुच्यते ॥ # क्त सव्वश्यानां परिकरमे ! क 

यतिशेखरतारस्तु दक्षपाणावलङ्कुतः । चक्ररेचितम् करणम् 
ईंडावान्दक्षपादे च वामाङ्घ्नौ जह्मताुतः॥ इ वा 
ब तैः एतो डउमरुको हस्ती पुरस्तायुष्ठतो यदि । 

क न्ट | [9९ रे सिदलीे < ङ्न स् पोनःपुन्येन तावेव स्या्रमाविद्धरेचितो ॥ 
दक्षपाणो सिंहलीखे दशक्ष।ङ्ध्रो यतिरोखरः॥ व 3 वि अच्ितो चरणो. ............ . .तटपच्चरौ । 

/ एतसराह् हरिक्ष्मापः करण चक्ररेचितय ॥ 
एवे चतुधां ताानां पिण्डे भवति योजनम् । दरिपारः 
चक्रबन्धेति विज्ञेयो कराडस्ताखविचक्षणेः ॥ च चक्रवतितालः- देशीताटः 

चक्रभ्रमणिका_ कला चक्रवतिंनि ताठेऽस्मिन् गले दौः प्रकीर्तितः । 
अभि | ऽ || ० ©| रुक््मणः 

सुखोपविष्ट कुरुते यत्र चक्रश्रमिं नटी । ( । ४ चक्रवाटरः- प्रबन्धः 
कराभ्यां पादयुम्मेन प्रथिबीधृतपाष्णिना ॥ त रया 

~ गृहीत श्रः म् नाम्ना सा प्रभुणा प्रोक्ता सुखचक्रश्रमावती । व ने ८ 
कृत्वेमामादितः छुयु्यलचादन्याश्रसंशयम् ॥ ध 0 0 

नाचमस्छ; गेयो गे पश्च ततश्च मवति द्विधा । 
यक्रञ्रमरी अभोगोऽत्र पद्रन्यन्यांसस्ताटश् मानतः ॥ 

भुवि पादं मुहुः कर्षन् नरिपताकौ करौ वहन् । ¦ वि सोमराज 
चक्रवद् भ्रामयेद्यत्र सा चक्रभ्रमरी भवेत् ॥ 9 
„अति नाव्यदर्पणः | पूरवस्यान्तेन पादस्य परस्यादि्यदा समः । 
-तिरिपनृत्त 

८ अक्रवश्वक्रवाठं तत् 
र क = मः (~. चतुरऽप्यधः सञ्च पताक पादर्वयोस्तथा । (उदा- ) रैखास्तथा श्त्॒मिराहता हताः । 

ग्रसृती वामहर ६ : परः श ॥ 0. हताश्च भूयस्वनुपुखगेः खः । 
वक्षजङ्षोध्वदेरो च वामे चेत्स्थापितं पदम् । खरोश्च सवेरयधिसश्िताश्चिता- 
स्स्िकीकृलय भूमेश्च चतुरङ्करमन्तरम् ॥। अिताधिरूढा निहतास्तरैसतरैः ॥ 
सनयोः रिखरदनद्र स्थाप्य दक्षिणतो भमेत्। भरतः 
वार बार तद् चक्रश्रमरी गदिता बुधैः ॥ चक्रहस्त 

वेदः विपर्यस्तो तख कृत्वा सच्छिदराङ्गलिकौ कमात्। 



चकाकारः १९६ 

कनिष्ठाङ्गष्ठयोः स्प चक्रहस्त इति स्मृतः । 

देवोऽस्य विष्णुः कथितस्तस्मिस्तु विनियुज्यते ॥ 
, गीरीमतम् 

यत्राधैचन्द्रौ तियेच्रावन्योन्यतलसंसप्रयौ । 
चक्रहस्तः स विज्ञेयश्चक्राथ विनियुज्यते । 
अंसभागेत्वयं हस्तो विष्णुचक्रनिरूपणे ॥ 

विनायकः 

चक्राफारः -वणाल्ङ्कारः 

(९ रिरिरिरिसरिरिरि | 
(र) गगगग रिगगग॒ | (“+ षघधध प धधध 
(३) मममम ग ममम | (६) निनिनिनिधनिनिनि 

(७) सससस नि ससस 

चक्रोद्धरिः- मेररागः ८ नस्मैरवीमेकजन्यः ) 
(आ) सरिमगमपधनिस. 
(अव) सधपमगरिस. 

(ट) पपपप म पपप 

प्रतापसिहः 

मन्न 

चङ्क्रमणम्--पादचारः | 
पादयो बांह्यपारवाभ्यां उर्क्षप्योरिक्षप्य यत्नतः । 
गतिभैवेङ्कमण वर्तितं नास्यकोषिदेः ॥ 

॥ नारथदर्पणे 

च्त्पुटः- मागेतालः 

चञ्चत्पुटः स विज्ञेयो यब्र स्मात्तगणास्प्टुतः । 

चच्चरी- द शीतारः 

चच्चरी रधुकान्तकैः विरामान्तद्रतद्रन्ेरष्टमिः परिकीर्तिता । 
1 . $ 1 | $ ॥ , 

© ०0०9०9०2 9०©०90©00०9०©9 
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र € ~ | क 
घुरादं। विरामान्तद्रेतदन््रनि षट् तथा । 
चचरीति समाख्याता तस्परैः. ...........॥ 

1 ०५०००००७०७०५ 

= हम्मीरः 

चथ्चटगातिः- धुवावृत्तम् ( सप्ताक्षरम् ) 

आदययमथ पञ्चम दीघेमथ नैधनम् | 
यत्र॒ यदि नामचे्चच्रगतिसतु सा ॥ 

भजगाः। निम्मरुकरो ससी = निर्मरुकरदसदी । 
भरतः 

चञ्चुकाम्भोजी-मेररागः ( हरिकाम्भोजीमेरुजन्यः ) 
(आ) सगरिगमपमधनिधपनिधनिस 

(अव) पनिपनिमगरिस 
मन्न 

चतुस् 

चञ्तुमल्हारीरागध्यानम् 
अहिमुक्पत्रिकवसनां सुममूख च्रप्रकारधम्मिछछाम् । 
गज्ञापुञ्जसभूषां मनसि ध्यायामि चञ्न्वुमह्वारीम् ॥ 

अत्र चञ्नुराष्देन भाषायां किरा्युच्यते । चञ्न्वुमह्यारीति 
किरातस््रीभिर्गेयो मस्हासरागः। 

रागसागरः 

चटुलू--दशेनम् 
चटु तययदयन्तदुष्परक्ष रूक्षभावतः। 

सखरदतर्यः 

चट्ला--भङ्गताटः 

द्रतद्य गुरः द्रतद्वय गुरूः द्रतद्वय गुरुः द्रतद्रय गुरः । 

॥ © क वि ॥ 

तु म्बुः 

चटुरादली-मेखरागः ( मेच्कल्याणीमेखजन्यः ) 
(आ) सरिगरिगमपनिधनिस. 
(अव)सनिधपमरिमरिस. 

चण्डः. देशीतारः 

दत्रयं छट तारे चण्डसंज्ञे प्रकीर्तितम् । ० ° ०॥ 
कुम्भैः 

दरतत्रय छघुद्न्द्रं चण्डतारं बभाषिरे। ०००॥ 
॥ हम्मीरः 

चण्डनिस्सारुकः- देशीतारुः 

धयं कीडाताठ इति केिदु च्यते । 

चेण्डपुटः .- देरीतारः 
ध श्लो कर, करो अ. क 

गष्ट्ुतौ गप्टुतो दो च रुष्टुतौ दो च रष्टुतो । 
मष्टतो चेति विज्ञेयास्ते चण्डपुटाहये ॥ 

२९ मात्राः । 
तादटप्रस्वार 

चण्डीताः 

चण्डीताले छदौ गुरुः । ३३ मात्राः। 
ताटप्रस्तारः 

चतुरम् - करणम् 
अपदः कसो वामो वक्षःखश्चतुरः पुनः । 
भवेदुद्भद्ितः पाठो यत्र तच्चतुरं विदुः| 
विदृषकेण संहच्ये विस्मयामिनयादिक ॥ 



चतुरः 

'चतुरः-- हस्तः 

अस्याङ्गछठो मध्यमाया मध्यपर्वोद्रं धरितः । 
उर्व कनीयसी यत्र चतुरं तं करं विदुः॥ 

अन्ये पताकाङ्ध्स्य मध्यमामृरसंश्थितिम् । 

ईैषञ्च प्र्ठतो यातां कनिष्ठं चतुरे जगुः ॥ 

नये वदनदेशस्थो युते द्री मणिबन्धयोः। 
विनयेऽथ विचारे स्यात्पादर्वगोऽथ हदि स्थितः ॥ 

उहापोह च लीखायामुद्रषषटितयुतः करः । 
कैतवेऽक्षप्रेणे च भवेदृर्ध्वतटस्समे \। 

अङ्गष्ठमध्यमान्योन्यमर नेन तु मेवे । 
चातुयैवचने त्वेतैः संयुतौ चतुरोदिते ॥ 

चतुरचतुथूजराजराजिचन्द्रो्योतः - प्रबन्धः 

तारो वर्णयती रागाः क्रमादष्टादत्र स्मरताः 

मध्यमादिश्च रितो वसन्तो घूजेरी तथा ॥ 
घन्नासी भैरो गोण्डकृतिर्देडास्यिकापि च। 
माख्वश्रीश्च केदारमाख्नीयादिगोडको ॥ 
सानगोडश्च श्रीरागो मल्दारिश्च वराटिका । 
मेघरागश्च नश्च धारणी नियता इमे ॥ 

यावद्रा पदानि स्युः प्रान्ते पाटमस्राणि तु। 
कचित्कचिद्रताखापभूषितानि यथारुचि ॥ 
विप्रखम्भाख्यश््ङ्गारो रसो नायकवर्णनम् । 
नायिकायाश्च तच्र स्यात्सप्रबन्धवरः स्मरतः ॥ 

चतुरचतुभुजपदाद्राजराजिपदास्पुरः। 

चन्द्रोयोतास्यगी तोऽयं कारसेनेन निर्मितः ॥ 
कुम्भः 

चतुरा- परः 
स्तोकस्पन्दाख्सा या भरूरायता स्याददितीयया । 
चतुरा सा भवेतमोम्यसंस्पर छठितेऽपि च । 
श्र ह्ाराभिनयेऽप्येवं केया असिनयाः परे॥ 

भशोकः 

या किञ्िदायता स्निगधमन्थरा च श्रवोस्स्थितिः । 

चतुरं तन्मनोज्ञेऽर्थे श्क्वारे हावभावयोः।। | 
तिष्रदासः 

अपाङ्गो्नतिसयुक्ता चतुरा परिकीर्तिता । 
श्र्गारे रुकिते सौम्यदने चतुरा भवेत् ॥ 

सोमेश्वरः 

१९७ चतुरश्रपताकहस्तः 

चतुरङ्गः- प्रजन्धः 

बिरुदं तेन्नकश्ैतत् दयं श्रभलीखके । 
नेष्यते गीतविद्धि सेः तेनासी चतुरङ्गकः ॥ 

पण्तिमण्डलै 

चतुरङ्किणी- मेखरागः ( चिचराम्बरीमेखजन्यः )} 

(आ) समगमपनिस. 
(अव) सनिधनिपगमगरिस. 

मञ्ज 

चतुरम्भा- मेररागः ( धीरशङ्करामरणमेकजन्यः ) 

(आ) सरिगमधपथधनिस. 
(अव) सनिधपधमगरिगस. 

मञ्ज 

चतुरश्रम् 
परथक्षरीनाभिचरौ कस वक्षस्समुत्रतम् । 
बैष्णवं स्थानक यत्र चतुरश्र तदुच्यते ॥ 

_ देखीसथानम् 

नन्यावर्तस्य पदयोर्मध्यमष्टादसाङ्गलम् | 

यत्र तच्छतुरश्राख्यं स्थानकं चतुरैः स्मृतम् ॥ 

चतुरश्रक्लम्पा--व्रुवताङः 

खधुरेकोऽनुद्रुतं च द्रतमेकं च यत वे । 

चतुरश्रः सप्रमावा ्जम्पातालः स उच्यते ॥ 
भरतक्यः 

चतुरशध्रधः--तारः 

लघुरेो द तस्त्वेकः लशुद्रन्ढे चुदेडा । 
मात्ला यल प्रयुज्यन्ते चतुरश्रघ्रुवः स्मृतः ॥ 

भरतकट्यः 

चतुरश्रतिपुटः- धरुवतारः 
खघुरेको द्रूतदन्द मात्राश्चष्टो च यत्र सः। 
विपुरः चतुरश्र स्यादिति प्राहुमनी षिणः ॥ 

भरसकरषः 

चतुरश्रपताकदस्तः 

करये पताको तु चिती चाप्यघोमुखो । 
चतुरश्रपताकस्तु भावजास्त्रविनिशितः। 

अधोमुखस्तु चकितः पादटन्निरूपणे ॥ 
विनीयः 



ऋतुरश्रन्रमरकः १९८ 

अतुरशरश्रमरछः-- वत्तवन्धः 

ब्व मध्ये तु चत्वारि पाल्मण्ठौ च मण्डले । 
चरन्ति पडन्तरूपेण चारुविभ्रमरोभिताः । 
चतुरश्रश्रमरको बन्धोऽयं परिकीर्तितः ॥ 

चतुरश्रमयः- भुवाल: 
आदन्तयोटेषू मध्ये द्रते च चतुरश्रकः । 

मात्रा दज्ञ जगुय््रस मर्यः परिकीतिंतः ॥ 
भरतकद्पः 

चतुरश्ररूपकः-- प्रतारः 

रतं त्वेकं छघुश्वेको मात्राषट्कं च यत्र सः। 
हपकश्चतुर श्र स्यादिटयाहस्ताख्वेदिनः ॥ 

मरतकल्पः 
चतुरश्रमणैः -. दे शीतर: | 

वर्णताङसतत्र गो दगो च चतुरश्रक । ऽ | ० ऽ 

शय को वर्णतारसेदानन्तरं पठितव्यः । 

चतुरश्रा --भज्ञतासः 

द्रौ र्षु गुरुढो ख्घू गुरः दरौ ख्घू गुरुत्रयम् । 
॥ऽ॥ 5 ॥ 555 

नान्यः 

चतुरश्राः - नुवतारः 

खुन्दर द्रतद्न्द्र माना द्ादञ्च यत्र सः। 

चतुरभ्रोऽद्रताटः स्यादिति ताखविदो विदुः ॥ 
भरतकल्पः 

चतुरभकतालः- प्रवारः 
ठघुरेक्वतुमात्रश्चतुरश्रस्तथैव च । 
यत्रेकतारः स प्रोक्तो भरतत्ञैर्मनीषिभिः ॥ 

मरतकल्पः 

चतुरश्रो- नृरदस्तः 
अष्रङ्गखन्तरो यौ तु वक्षसः खटकामुखौ । 
समांसकूरषरो हस्तौ चतुरश्रो पराङ्मुखौ ॥ 

सोमेश्वरः 

चतुरश्रतवमङ्गस्य नृत्ते जी वितमुच्यते । 
तदाकारतया पूवे चतुरश्रावुदाहतौ ॥ 
प्रायेण चृत्तहस्तानां प्रभवत्वाच्च सूरिभिः । 
विवसूत्रसमस्कन्धकूपैरो खटकामुखो ॥ 

चतुरदण्डीप्रकाशिका 

पराङ्मुखो यदास्यातामुरसोऽ्टाङ्गल्ान्तरौ ! 
चतुरश्रौ तद ज्ञेयौ सौष्ठवेनापि संयुतौ । 
भाकर्षणे सखगादीनां विष्णोरमिनये पुनः ॥ 

ज्यायनः 

चतुरश्रो तदा हारमौटाद्याकर्षणे करौ । 
सक्षोकः 

पराङ्मुखस्थाने प्रादमुखाविति विगप्रदास आह । 
सम्मुखाविति मोजः । 

चतुरसभाविलसः 
शयं प्रन्थः परमेन्रकृत इति अच्युतरायकरतताखान्धिम्रन्था- 

द्वगम्यते । तत्र बहवः कोकाः चतुरसमाषिलासादुदाहताः। 

चतुरस्वतना 
च. गो चितौ र सक प 

चतुर सखीं यदा हस्ती चलितो सांसक्रूपेरो । 
उद्ेष्टितक्रियापूवो `पश्चाद्क्षःसमाधितौ । 
तदा धीरेः समादिष्टा चतुरसराख्यवर्तना ॥ 

सशोकः 

चतुरसघा- गतिः 
तुरसरा चतुमेखा । 

देवणः 

चतुरस हसः 

पुयोमुखौ समस्कन्धकूपैरो खटकामुखौ । 
सितौ वक्षःपुरोदेशे वक्षसोऽ्ाङ्गखान्तरे । 
चतुरस्ावति प्रोक्तो सखगाद्याकर्षणे करौ ॥ 

शाङ्गः 

चतुथकः- देशीताः 
खुदरनद्रदरुतश्चैकः क्रमेण स्याच्चतुर्थके । । । ° 

वमः 

चतुथेग्रहारभेया रागाः 
श्रीरागो माखवाख्यश्च गौडी तवणसंज्ञकः । 
नटः कल्याणिसंज्ञश्च साठङ्नटकं तथा ॥ 

सवे नाराश्च केदारी कणौटाभीरिका तथा । 
चण्डटंसी पहाडी च वृतीयप्रहरार्परम्॥ 

दामोदरः 

रात्री पूर्वयामगेया रागाः। 

चतुदेण्डीप्रकारिका 
बेङ्टमखिकृता । काटः की. श. १६२० - ५०. 



चतुदण्डी 

चतुदण्डी 
सथाय्यारोह्यवरोही च स्छारीति क्रमा इमाः। 
चतुटण्डी च सा प्रोक्ता नारदादिमुनीश्ररैः ॥ 

रक्ष्मीनारायणः 

नास्मिन्नर्थै चतुर्दण्डीयव्दः म्रपुक्को वेङ्कटमखिना। सतु 
ाङाप - ठाय - गीत - प्रबन्धाः इति गानस्य चतुष्व॑ङ्गेषु प्रयुक्त- 

नान् । प्राचीनैस्तस्मि्नर्थे मरयुक्त एवेति स्वग्रन्थे चाह । 
गीतप्रबन्धयोरवै भेदो यदि न कल्प्यते । 
कुतः सिध्येशवतुद्रेण्डी कतो मेपाटनायकः ॥ 

इति वदन् गोपाखनायकोऽपि चतुद दीश्ञष् प्रयुक्तवानिति 
प्रोक्तवान् । चतुरैण्डीलश्षयमन्थेऽप्ययाप्यमुद्रिते खपर्चिराद्रागाणां 
श्राखापठायगीतप्रबन्धरूपाणि प्रतिरागं दर्शितानि सन्ति ॥ 

चपर न्तहस्तः 
मृगदीषौँ सस्ति चथतुदैन्तकमे भवेत्। 
अधोमुखः दएुंयोभागे एेरावतनिरूपणे ॥ 

विनायकः . 

चतदखारविन्द:- चारकः 
मध्यदेरास्धिते ,तिर्थगेकस्मिन् लुखिते करे । 
करोऽपरः पूर्वमूध्व लुठन् गत्वा विखासतः ॥ 

मण्डटभ्रमणं कृत्वा क्रमादाशाचतुष्टये । 
तत्तन्मुखतया चारु ट्ठ क्रियते यदि। 
चतुदेखारविन्दास्यश्चाखकः परिकीर्तितः ॥ 

यमेव चतुष्पल्ाच्जमिति अटो केन संक्लितः। 

चतुभागः- तारपाणः 
मागेराच्द द्रष्टव्यम् । 

चतुभूजः- देश्ीतारः 
चतुभजश्चतु्मरविामान्त्यद्रतान्तरेः। ०। ०। ०। ०। 

सक्मण 

चतुमागेम् 
मागोश्वत्वार एतेषामधुनास्यामहे भिदा । 
मागणे माये इत्येवमाकांक्षावस्तुगोचरान् । 
आकाक्षानियतान्व्णान् साग मुनय ऊचिरे ॥ 

नान्यः 
-- त्रिपुप्करे 

आकिप्ताह्कितिगोमुखविस्तारश्त्वारो मागोः। 
भरतः ` 

अतुभखः- देशीतारः 
चतुमुखे द्ुतदन्द्ं शीघ्रमेकं पुनस्तथा । 
पश्चासप्रख्चुनिःखब्दाः. . ... .-.-.-..-. ॥ 

© ० «~© © ~ ००2० ~ &ऽ| 

लक्म 
चतुभखाभिषे ताके सगणाच्च रघुगुरुः ॥ ऽ 1 ऽ 

: 
चतुखे कमासरोक्ता ठगराश्च ष्डुतोऽन्तिमः। । ऽ । 

-- पवन्धः 

स्ेश्चेव तथा परै सतेन्नकैश्च तथाधैकम्। 
मेणेव चतुभांगाो गीयते स चतुयुखः ॥ 
य सराङ्कवदरेध खण्डयुग्म सर्नःपिमिः। 
तृतीय तेन्नवैर्गेयं चतुथं गमकैस्तथा ॥ 

सोमे 

चतुमखस्वैरेः पटिः पदैरतेन्नेरनिवध्यते । 
स्थाय्यादिभिस्तथा वर्णराभोगोऽन्त पदान्तः । 
्रन्यासो विधातव्यो भवेदेष चतुभैखः ॥ 

दरिप 

सरैः पटैः पैसतेनर्वणेश्छायादिमिः सह । 
निवेरितेयैथासंख्य परिष्यातश्चतु्ैखः॥। 

सोमर 
। र + भ~ 

ररे: परे: पदेन्तेन्नैः सहितो यः प्रबद्धयते । 
स्थाय्यादिभिशचतुर्वणेः यथासंग्यानिवेरितैः ॥ 

चतुमखप्रवन्धोऽयै चतुरेरभिधीयते । 
धामोगोऽन्यपदैरस्य ्रहण न्यास इष्यते ॥ 

जगन्नरार्थय 

यस्याद्यपादरचनां खायिवणाभरितैः खरः | 

आमगोहिवर्णश्चतुरा स्यादुद्वितीयकः || (?) 

ततोऽवरोहिवणसेः पदै भागस्तरतीयकः । 
तेन्नस्सच्वारिवर्णस्धेश्यतुर्थः परिकल्प्यते। 
म्रहेण मुच्यते यश्च स प्रबन्धञ्चतुमुखः ॥ 

पण्डतमण 
~ नृत्तवन्धः 

करणात्सचतुष्काश्च दे दरे वारो परस्परम् । 
दे हे रोषे च नर्तक्यो मण्डटाकारयोगतः ॥ 
चरन्ति यत्र कोणस्थाः कुर्वन्ति भ्रमरीमपि । 
अतियुग्मप्रचारेण युग्मान्तरमपि कमात् । 
शअनुगच्छति बन्धोऽयं चतुभख उदाट्रतः। 



चतूमखलाहडी 

वसः 

चतुभुखस्य वंशस्य मान षडयुकिकाधिकेः | 

अङ्गुलेः पच्चदङभिः मुखताखाख्यरन्धयोः ॥ 
अन्तरे मानमाख्यातमङ्गखानां चतुष्टयम् । 
प्रथक्सपादद्धियविमानं सप्रान्तराख्गम् ॥ 
समासतो मभ्यमानमङ्गद्धितयी तथा । 

युकाः षट् त्रितयी दोषं पञ्चवक्तवदीरितम् 
कुम्भः 

0 लोहदी , -स््टति 1 त 

चतुग्ुखलोहदी--उस्पटतिकरण 
क्रियते रोहडी यत्र दिश्चाु चतस्तृष्यपि । 
कथिता चृत्तचतुरेः सा चतुभखटोहडी ॥ 

¢ 

चतुयुगफ़खा-- कला 
क @ 

चतुर्विरासेषु विधाय पाष्णि यतरैकपादस्य च पादमन्यम्। 
उष्य समुरिक्षप्य च हस्तपू्ं करोति चक्रभरमिमेव ताभ्याम् ॥ 

उक्ता माप्रभुणा नाम्ना चतुयुंगकलङामणिः। 
भूभजां हपजनमनी कटा कङिमलापदहा ॥ 

 नागमस्टः 

चतुश्क्रिःणी-- कसा 

मेदिन्यासुपविय पादयुगलेनेडेन हस्देन च 
प्रायोक्रामयते सुधांड्युवदना चक्राणि चिव्राण्यथ । 

किष्त्वा चान्यकरेण यत्र च समादत्ते मुहूर्गोखकान् 
चित्राण्येव च पाल्मित्थुदिता नाम्ना चलुश्चक्रिणी ॥ 

गागमल्टः 

चतुष्कोणय्--पादमणिः 
समस्थित्रस्य पादस्य प्रष्ठतः पुरतः क्रमात् 
स्वस्तिकं तच्युतिं छुव॑न्नुरवीं हन्याद्टिदिष्षु चेत् । 
अन्योङ््रर लीप चतप्कोणं मतं तदा ॥ 

ज्यायनः 
चतुष्कोणनिङ्ग्धित -- मुड़फ्चारी 

यत्रादि्यः ुष्टितः पूर पुरः परश्चान्निवेरितः। 
अङ्गभावात्पुनश्चापि पुरः पश्चात्तदान्यथा | 

स्थाने च कृष्टितस्सा स्याञ्चतुष्नेणनिकुष्टिता ॥ 

चतुष्पदा -- गीतम् 

अथ छस्याश्रयीभूताः कथ्यन्ते तु चतुष्पदाः । 
चतुरश्रा तथा चयश्रत्येषा द्वेधा चतुष्पदा ॥ 
एकस्य वा द्रयोयेद्रा बहूनां वाक्ययो जनात् । 
शङ्गाररससंपन्ना त्रिविधा संप्रकीर्तिता ॥ 

<< | ४ य 11 ̂  | 

चतुस्ताल 

सा पुनस्त्रिविधा ज्ञेया ख्यवयविभागतः । 
मरवृत्ताख्या दरतलये स्थिताख्या सखा विर्म्बिते ॥ 

ञेया स्थितप्रवृत्ताख्या टये मध्ये विचक्षणः । 
धष्ठादशप्रभदा च विज्ञेयेषा चतुष्पदा ॥ 
बह्मक्षरा च प्रथुखा मागधी चाधेमागधी । 
समाक्षरपदा चेव ततश्च विषमाक्षरा।, 

अथाद्यन्तावहरणा अन्तावहरणा तथा । 
अभ्यन्तरावहरणा ततश्ेवाधैनकैटा ॥ 

ध्धेखञ्चा च मिश्रा च ततन्धेवान्तरीषका । 
एकावसाना धिज्ञेया तथा च नियताक्नरा । 
अधेप्रवृत्तेत्येदेषां मेदानां लक्षण तरवे || 

वेमः 

--मतरावत्तम् 

प्रथमपदि ररगग। द्वितीयपादे नन सर । वृतीयचतु- 
थयोः प्रत्येकं - पद्वमात्निक एकः रः । 

विर्। ङः 

चतुष्पदी- प्रबन्धः 

चतुष्पदां तु वृत्तायां प्रासः आर्यो द्रगद्रेयोः | 
ध्रवायामेवमेव स्वात्पादानुप्रासकरपना ॥ 

सर्वेषामेव पादानां एकः प्रासो यदा भवेत् । 
तदा सर्वसमाख्येन समाख्याता चतुष्पदी ॥ 

आदयदितीययोः प्रासः सा तरतीयचतुर्थयोः। 
यस्यामधे सदा प्रोक्ता चतुरा सा चतुष्पदी ॥ 
आद्यवृतीययोः प्रासः तथा तुयेद्धि तीययोः । 
यत्रान्तरसमा ज्ञेया सा छन्दसि चतुष्पदी ॥ 

जगन्नायमष्ुः 

स्वरास्सतेन्नकास्तच तारस्खरपदाभिधः। 
आभोगोऽन्यपर रेव तेन्नकैर्यासकल्पना । 
एकेकं यमकं कार्यमधेयोरुभयोरपि ॥ 

हरिपारः 

माच्राष्षोडङ पादार्स्याद्यदि वाप्येकर्विंशतिः। 
चतुर्विरतिसंस्या वा चतुष्पादा चतुष्पदी ॥ 

सोमेश्वरः 

चतुस्ताटः-दे यीतारः 

चतुस्तारे गुरुः पुश ततो विन्दुत्रय भवेत् । 
धानीसरिग 5००० 

जगदेकः 

चतुस्ताटे तु विज्ञेया गुरोरूध्ंद्रताखयः। 5 ० ° ° 
वेमः 



चतुस्स्रः 

चतुरस्वरः--वर्णारङ्कारः 

सं चतुःस्वर इत्युक्तो यत्र स्वरचतुष्टयम् । 
द्रित्वान्यं सकरद्रीत्वा गीयन्ते सकलाः कलाः ॥ 

यथा - सरिगमसरिगमप, रिगमपरिगमपध इदयादिक्रमेण। 
व्युत्कमेण पमगरिपमगरिस इलयादि । अस्यापि रूपकताखनु- 
गतत्वेनानुपूवी विरिष्टत्वादलङ्कारत्वम् ॥ 

संगीतसरणिः 

चतुस्स्रकम्_ कण्ठभूषणम् 
चतवाकः- मेरुकतां रागः 

सरिन्न्गमन्पवन्धनिन्स. 

चन्द्रः संगीतश्वङ्गाराङ्गम् 

इन्दोरुद्रमशन्द्रः । 
भोजः 

चन्द्रकटः- देशीतारः 

मपेश्न्द्रकठो मतः। 55555 $ 

चन्द्रकला--परवायम् 

वृद्धिहासो कमादययान्ति मात्राञ्न्द्रकटा इव । 
यत्र चन्द्रकासंज्ञस्ताटश्चापि प्रयुज्यते ॥ 
यद्वा वाद्यचतुरेरुक्तं चन्द्रकछामिधम्। 
यत्न प्रयोगभेदेन वृद्धिहाससमन्विताः । 
तत्र षोडडा टरयन्ते तार्श्चन्द्रकला त्वसौ ॥ 

- दृशीतारः 

तत्चन्द्रकलायां गच्यङ्खयोः त्रितय र्षु! 
5 55.5-~। 

मगणश्च तरयो दीप्रा खघुखन्द्रकरखाभिघे । 
ऽ 5.5:.5.53.| 

हम्भीरः 
--पाटवाद्यम् 

अन्ये चन्द्रकं आहुः द्ा्िंसन्मात्निकामिताम् । 
द्विमात्रा षोडशकला बृद्धिह्टासयुजो विदुः । 
तारक्चतुष्षष्टिकराः प्राहुस्तां दक्षिणे पथि ॥ 

मोक्षदेवः 

मात्रायुगरुकायत्र समारभ्य विवर्धिते। 
संख्या द्वािंरातिं यावत्कलानां तु रयै द्वयम् ॥ 
अवरोहप्रकारेण करापते कृते तथा । 
चतुष्षष्टिकटं तु स्याद्वाद दक्षिणवामतः ॥ 

गोपतिपपः 

चन्रमष्डलः 

एषा ऋष्ट्रकखा ग्रोक्ता बृद्धिह्ाससमन्विता । 
एर्ती वाद्यिघुं शक्तो यच्येको नन्दिकेन्धरः ॥ 

सोमराज 

- मेकरागः ( खरहरप्रियामेखजन्यः ) 

(आ) सरिगमपमधनिस. 
(अव)सधपमगमस. 

मख 

चन्द्रकान्ता प्रकृते मातावृत्तम् 

चतुमात्रागण एकः पद्वमात् एकः चतुमातरकः सः । 
विरषाङ्कः 

चन्द्रकौशिकः-मेखरागः ८ षीरशङ्कराभरणमेरुनन्यः ) 
(आ) सरिगमपमृधनिस. 
(अव)सनिधपमगस. 

मभ 

चन्द्रज्योतिः- मेररागः ( पावनीमेरुजन्यः ) 

(आ) सरिगमपधपनिस. 
(अव) सनिपघपमगरिस. 

भदः 

चन्दनलता- देशीतारः 

ॐ ऽ ऽ ऽ५5|1०००५००६ 
हम्मीरः 

चन्द्रप्रकात्चः- प्रबन्धः 

खण्डः षोडशमिश्चन्द्रभकाङ्श्चन्द्रवर्णनात्। 

वजेनानां करकेका प्रतिखण्डं मनीषिभिः । 

रागैः षोडशाभियेक्तः षडङ्गो धीमतां मतः ॥ 
श्रीकण्ठः 

चन्द्रमज्ञरी- मेखरागः ( श्ुमपन्तुवराटीमे्नन्थः ) 

(आ) सरिगपनिधस. 
(अव) सनिधप्मगरिस. 

मञ्ज 

चन्द्रमण्डनम्-मेररागः ( खरहरप्रियामेखजन्यः ) 
(आ) सरिगमपमधनिस. 
(अव) सनिपमगमरिस,. 

मज 

चन्द्रमण्डलः-देरीतारः 

खघुमध्ये प्टुतो स्यातां चन्द्रमण्डटसंज्नके । $ <। 
लक्ष्मणः 



चन्द्रमरगहस्तः २०१९ 

चन्द्रम्रगहस्तः 

ूर्वोक्तणगरीरषे तु तजेन्युध्वै प्रसारिता । 
नाम्ना चन्द्रमृगो हस्तः शस्यार्थं संप्रयुञ्यते ॥ 

शङ्गारदोखरः 
चन्द्ररेखा-मेररागः ( हेमवतीभेरजन्यः ) 
(आ) सरिगमंपयस. 
(अव) सनिधमगरिस. 

मज 

चन्द्ररेखा- द्वादराक्षरवृत्तम् 
समयया । 

भरतः 

चन्द्रवश्षतिटकः-देशीतारः 
सयुश्चन्द्रवशतिरुके ताके वारचतुष्टयम् । 
कोद्ण्डार्धन्दुपयङ्करारखान्यन्ततश्चद्ः ॥ 
ऽ5ऽ।1०55॥1०5५5॥०५55॥ ०० 

गोपतिष्पः 

चन्द्ररोखरः--गीतारष्कारः (-भरृवभेदः ) 
कस्याणदो भवेद्रीरे धु वक्रश्न्द्ररोखरः । 

दविदिग्वर्णपदं यब त्रिपुरे च विधीयते । 
दरुतदन्द्र खघुद्न्दर ताले त्रिपुटसंज्ञके ॥। 

संगीतसारः 

चन्द्रोश्ककिड्रः- देरीतारः 
 ततस्तारे समुदिषठे चन्द्रदोखरकिङ्करे । 

परदाः पगदाः पुद्भप्छुतदाः गपदा गदौ ॥ 
ऽ।०५5०।२०५७5०5० ० 

गोपतिष्पः 

चन्द्रहस्तः 

अधचन्द्रकरस्सोयं चन्दरर्थे संप्रयुज्यते । 
*्गारः 

चन्द्रहासितम् -मेररागः ८ हरिकाम्भोजीमेकजन्यः ) 

(आ) सरिगमधनिस. 
(अव) सनिधमगरिस. 

मज 

चन्द्रा-मूछना 
जीमूतग्रामे ठृतीया मूरैना। 

गान्धारो सूनां याति भामे जीमूतसंज्ञके । 
यदा तदा भवेचान्द्री मूछैना करुसुदप्रिया ॥ 

वादिभत्तः 

चपर्ता 

चन्द्रानना- श्रतिः 

मध्यमस्य प्रथमा श्रुतिः। 
सुधा 

चन्द्रिका--गीतार्ङ्कारः ( एकतालीमेदः ) 
गुरुदय॑ भवेद्यव्र तालो छकितसैज्ञकः । 
चन्द्रिका चेकताली स्यात्तेन सोभाग्यदायिनी ॥ 

सगीतसारः 

--प्राक्रेते मावावृत्तम् 

पड्वमाध्रिको द्रौ चतुर्मालिक एको गः 
पिरहाद्गुः 

चन्द्रिकागौलः- मेखरागः (मायामालवगौरमेरजन्यः ) 
(आ) सरिमपधनिस. 
(अव) सनिध.पमगस. 

म॑ 
चन्सुकाम्भोजीरागध्यानम् 
धनुदशरविभासितप्रकटपाश्यभागां सदां 

सुबर्णपुटिकास्थितोहसितमूध्निकां इयामलाम्। 
सतीं च चरमयसथके रशिरनिबद्धचेखाच्चटां । 

स्मरामि करपालिकां मनसि चन्सुकाम्भोजिकाम्॥ 
चन्सुः किरातस्तरी । 

रागसागरः 

चपलगतिः--पवाक्षरम् ( एकादशाक्षरम् ) 
चपराशब्दे द्रष्टव्यम् । 

चपटता- म्यमिचारिभावः 

रागद्रेषमात्सयामर्ष्येष्याप्रतिकूखादिभिर्विंभावेरुतयते । तां 
वाक्पारुष्यनिभेतसनवधबन्धसम्प्रहारताडनादिभिरभिनयेत् । 

अविमृदयतु यः काय पुरुषो वधताडनं समारभते । 
=, अविनिश्ितकारित्वात्स तु खलु चप विबोद्धन्यः ॥ 

भरतः 
# = भस न्द ( (~ चपट साहस रागद्रेषादेः सूरितादिमत् । साहसम विमृदयका- 

रिता। आदिशन्दाञ्नाडयादेग्हः । सैरित्वं खच्छन्दाचारः। 
। रामचन्द्रः 

अनवस्थाक्रमाकारमान्ध्य चापरमेव हि । 
कथ्यते च तदुत्पत्तो हेतुर्मकैट चित्तता ॥ । 
स तु सर्वत सन्तोषपरिणामादिसतभवः। 
तल ज॒म्भारिरःकम्पनयनोन्मीटनादयः । 
तल्वानुमावाः पारुष्यस्व्च्छन्दावरणादयः ॥ 

सर्वेश्वरः 



चपला 

चपला - धवावृर्तम् ( एकादशक्षरम् ) 

आदाविह् खट्ट यदि गुरुणी नित्य निधनमपि च गुरुचेत्। 
रोष वसु खुघु परिगणित क्रष्ठभ्यथ भवति च चपला ॥ 

आदौ रुः प्ुतश्चान्ते द्रुता अष्टौ सतां मता । 
चच्चत्पुटस्य भङ्घेन चपटेयं प्रकीर्तिता ॥ 
वीरे रसे प्रयोक्तव्या मदे हरं च गर्विते । 
टकरागेण गातव्या लिष्टन्जातावियं मता ॥ 

एदे खितिहरवरसरिसा। 

एते क्षि तिधरदरसदृशा । इयं चपटगतिरित्यप्युच्यते । 
नाम्य: 

--भुवावृत्तम् 

प्रकृत्यां पच्चमान्त्ये तु इ्टमेकादरो गुरु । 
द्वाद चति विज्ञेयं नामतश्चपटा यथा। 

कमल्वणाई विबोधिअमाणो गहगणपरिपडिदो ॥ 
कमटवनानि विबोधमानो ग्रहगणपरिपतितः। 

भरतः 

पच्रचमस्य हितीया अ्तिः। 

चमत्कारः-रिल्पकाङ्गम् 

चमत्कारो खोकम्रसिद्ध एव । उदाहरण ~ क्षपणककपाछि- 
काङके - ही मादिके इद्यादि। 

सागरः 

चम्पकविधारी-मेररागः ( हरिकाम्भोजीमेजन्यः ) 

(आ) समगमपनिधमपधनिधस. 
(अव) सनिधनिमधमगरिमगरिगस. 

मज 

चम्पा-दशीतारः 

नगणो रगणो रश्च चम्पाताङेऽभिधीयते । 

१० मालाः । 
ताख्पस्तारः 

चम्पाटता-मेररागः ( अङ्कारध्यनिमेरजन्यः ) 

(आ) सगमधनिस. 
(अव)सनिधपमरिस. 

मन्न 

चम्पुरायसापफः-देशीतारः 

चम्पुरायस्थापके तु चतुः प्टुतट्गा मताः| 
ऽ।55।5<।5९५।5 

गोपतिप्पः 

चचंरीनृपम् 

चम्पूः - श्रन्यकान्यम् 
याख्यायि केव सोच्छासा दिव्यपदयगदयमयी । 
सा दमयन्ती वासवदत्तादिरिहोच्यते चम्पूः ॥ मोजः 

चरणाङ्गनल्यः 

अधःकिप्रा तथोरिक्षपराः कुचित प्रसारिताः । 

संखम्राश्चेति चरणाङ्गलख्यः पञ्चधा मताः ॥ 
विप्रदासः 

चरविभासितम्- मेर्रागः ( मेचकस्याणीमेरजन्यः ) | 
(आ) सगमपधनिस. 

(अव)सधपमगरिस. 
मश 

चरावलिः-मेर्रागः ( खरहरपियामेरुजन्यः ) 

(आ) सरिगपधस. 

(अव) सनिधपगरिस. 
देशीतार मञ्ज 

चचरिका-- ; 
रसत्रय मण्डलान्तं विधून मिश्रटस्तथा । 
ततश्च चेरिकाह्वये । 

चचरी 
यद्रासकक्रमेणेव नर्तक्यो विनिवेडिताः। 
वर्णताखान्विते वाये बादययमानेऽथ वादके ॥ , 
प्रविेय युग्मशो रङ्गे गायन्त्यश्चचैरीं सुहुः । 
हिपदीमथवा गानवस्तूचितपदोत्तराम् ॥ 
श्ङ्गारवर्णनोपेतां बसन्तसमयोत्सवे । 
र्वन्ति नर्तन सेषा चचैरीति निगद्यते ॥ 

-देशीतारः 
विरामान्तद्रतद्रनद्युन्यष्टावन्ते टघुस्तथा। 
चट स & < < < < ०9०००००० ०००००००००.| 

वेमः 

ससारिरी गगागा समासा पपापा धधा निनीनी ससासा। 
जग 

--भद्गताटः 

विरामान्तं द्रुतदन्ढं रधून्यष्टौ च चचरी । 
| रञ्लनाथः 

द चतुष्टयं गुरुः पुनस्तथा । 

चचंरीनृत्तम्- देशीनृत्तम् 
तनि पतिन 1 । ¢ ५ | गकर 9 ४ 

मन्यः 



-चचैरीमुखः २०४ चलसहता . 

अथवा चचैरीताटाश्वतुरावर्तनैनेटेः । दवितीयप्रमुखैस्तालैर्मेयाध्यात्मोपयोगिनी । 

क्रियते नर्वन तत्स्यान्चेरीन्तेनै वरम् ॥ ॥ योगिभिर्गीयते चयं प्रकारे बेहुभिरत्वसो ॥ ॥ 
~ हरिपालः 

चर्चरीयुखः-देशीतारः | चरम्- ददनम् 

सगणोऽ्दरुताभोगो दौ लगौ चचेरीयुखे । चरं तदुच्यते यत स्वतो वीक्षण द्रतम् । 

१८ मावाः। वेमः 
तारपरस्तारः चटः--मणिवन्धः 

चमरश्षणम् क्रिया समभिहारेण वर्व्येतै यत्न रक्षितौ । 

अतः परं प्रवक्ष्यामि चर्मलक्षणसुत्तमम् । निषुच्चाु्चिता वेनं चरुमावाहने विदुः ॥ 
न उवरोपहतं चर्म॑ न च काकमुखाहतम् ॥। | विप्रदासः 

न दोषोपदहिते छिन्ने न च धूमाम्मिदूषितम् । चलनमू्-तारा 

तास्रपवसङ्कादा हिमछुन्देन्दुपाण्डुरम् । कम्पन चलन ज्ञेयम्. 0. 

 स्नाय्वामिषविहीनं चाञ्धिनिं चम॑ प्रास्यते ॥ त मसोकः 

विचिययेवे सुवर्णानि चमोण्याहय बुद्धिमान् । मयानके रसे परोक्त... । 
रीतो ~ $ छ कुम्भः 

दके निरामेकां स्थापयित्वा समुद्धरेत् ॥ हि 

वघ्रस्स॒लकितेदान्तेः गोमयैरप्सु माजितिः। 
चन्द्रसतनुभिः प्चान्रदङ्गान्योजयेद् बुधः ॥ सस्थानसधस्य पादस्य चखना्चरनं भवेत् ! र! 

_ (अवनद्ध | चलनवराी - मेख्रागः ( नरमैरवीमेखजन्यः ) 

चर्मणा (आ) सरिगमघनिधस. 
अधुना चर्मणां वक्ष्ये क्षण भरतोदितम् । (अष) सथमगरिचख 

परिकमं पुटादीनां वध्री बन्धादिकांस्तथा ॥ । त 

उवरकाकधूमददिः मददोधेरुपहते चर्म ! चरनाटः- मेरुकर्ता 
तदनादेयै ... ममिदधते पुट विधो मुनयः ॥ क 

यत्ताम्रवणहिमुन्दनिभे चर्म गोचमं । (त 

स्नास्वामिष परिदीने न छिन्ने जायते तस्मिन् ॥ चलनी- मेरशगः ८ शूलिनीमेखजन्यः) 

संस्थाप्यैकां रजनीं शीतकसलिटे " समुद्धरेतपञ्चात् । (आ) सरिगमपधनिधस,. 

आम्य गोमयेन च वध्रीणां मजने कुयात् ॥ (अव) सनिधमगरिस, 

अपिधाय चर्मणास्य वध्रामिबेन्धयेत्ततो मुरजम् । मल 

चन्द्रकनि्माणसुखे बधा देयास्तिवर्तिकाश्चैताः ॥ चटसंहतम्- चिबुकम् 

तिसृणामपि वध्रीणामन्योन्यै योजन द्धवेत्तिवृतम् । रक्ताधरं चट स्रीणां चरने चरसंहतम्। 
आलिङ्गय चोर्ध्वगमप्येवे यचच बन्दसंबद्धम् ॥ वेमः 

अक्षाणां ब्रीणि शतान्यत्राछि ङ्गे तथोर््वके कुयात् । संलग्ोष्ठ चरं कोपे योषितां चलसंहतम् । 

दडञाभिर्वधरेरेव स्याद्रन्धविधिस्तु पुष्करद्वितये ॥ = ॥ 

दे दे वधे हित्वा वृतीयवध्र प्रवेशयेद्रन्ध्रात्। न 

एवं निर्माणविधिश्चान्येषामूहनीयै च तस्तः | चछिता छगितोष्ठा च हनुरस्याञ्चखसंहता ! 
नान्यः स्रीभोगे कबले योज्या बृद्धताम्बूखचर्वणे ॥ 

चया प्रबन्धः 
सोमेश्वरः 

चतय श्िष्टाधरा योषिदाहारे चरसहता । 
प्रान्तप्रासा निबद्धा स्यासप्रबन्धेः पद्धतीमुखेः । । ज्यायनः 

^ "` स्ट 



चलहस्तः २०५ 

चट्स्तः 

सूतिकाहस्ततजेन्यौ मर चेर्खस्तिकक्रमात् । 
चखहस्तोऽधिदे वोऽस्य यमो देवे चरे तथा 
श्द्धखा यमपारेषु विनियोग उदाहतः ॥ 

गोरीमतम् 

चलाचरलिः-देरीखस्याज्गम् 
आभिमुख्येन रचिता युता द्रतख्येन च । 
ससोष्ठवा चालिरेव तज्ज्ञैः प्रोक्ता चटखचलिः ॥ ॥ 

$ 

चलितप्- चिबुकम् 
चलितं इरेषविदरेषिक्षोभे वाक्स्तम्भकोपयोः । 

बृङितमि [०९ 

इदं ति कयिद् इयते । 
कुम्भः 

चरिता- वंसगिः 

सव्ारिवर्णनिष्पत्ये वदोऽधरनिवेरिते । 
अङ्गकीचाटनं यत्न चकिता सा प्रकीर्तिता ॥ 

-वेरोऽङ्कखिगतिः 

अङ्कुल्याश्चरता यत्र ख्वरसंपादने यथा । 
सच्वारिवणंसंयुक्ता चकिता नाम सा स्मृता ॥ रा 

विशाखिरः 

चटो- शासः 
ओष्ठो सशब्दावुद्कासनि्ासो वक्तनिगैतौ ! ̀  
स्यातां चो विधातव्यो चिन्तास्त्सुक्यशोकयोः ॥ 

बिध्रदासः 

चह्ावणी-पारवाद्यम् 

उहल्यां चालने यत्र सोक्ता चष्ावणी बुधैः । 

चे्टावणीदयपि र्यते । 
वेम: 

थं तत्तकिटशचब्दे नोदली चाटना सुटम्। 
बोह्धावणी सम रोष सा मतेह चखावणी । 
ह पारं देवः 

चाह्ः-पारवायम् 

धस्य मणिबन्धस्य कोणस्यापि प्रचाटनात् । 
सोह्धासं त्रिविधा चद्धिः कथिता वाद्यको विदैः ॥ 

चट्िपाटः- पाटवाद्यम् 

शधं वाधेटय चछय,।सतत्तद्वायसमुद्धयैः । 
पाटे येक्तमयक्तं वा चटिपाट उति स्मतः ॥ वेमः 

चापकण्टारवः 

चष: - दस्तः 

कूपेरो पादर्वटम्मो चेत्करे पुष्पपुटामिषे । 
चषकाख्यो भवेद्धस्तः चषकेयं प्रयुज्यते ॥ 

विप्रदाखः 

चाक्चुष्यसाच्िकः 
चक्षुषोरैस्तयोर्योगे यचचष्टाप्रतिप्रादनम् । 
चाघ्चष्यस्सात्त्विकस्सोयं धीरे श्च परिकीर्तितः ॥ 

*रङ्गाररोखरः 

चाचपुटः मागेतारः 
गुरुश्च खद्ये वक्रस्ताे चाच्पुटामिणे ऽ । । 5 

सुधा 
चाटुः- श्र्ास्चेष्टा 

शर्मपूवा भवेदुक्तिस्युप्रयुक्ता क्रियाथवा । 
तथा चेतोहयो भतन्ादुभांवविदो विदुः ॥ 

यथा - 
भापाणिग्रहणादे वि दासस्ते दरकन्धरः। 
धये खाक्षारसेनाद्य पादौ पडवयिष्यति ॥ 

अत्र दडाकन्धरेति नामपूर्वकोक्तिश्चादुः । 
कुम्भा 

चाणूरमह्ः-देसीतारः 

चाणूरमलके ताठे पोदोके रदौ छ्ुतौ । 
ऽ ऽ०।। ००5 

चातुराननकपारगानम् 
सप्रम तु कपटेन चतुराननचञ्न्चुन । 

माटवश्रीतिरागः स्यत्ताः स्यात्पद्वपाणिकः ॥+ 

वृषपतिवाहनेति गानगुदाटरतम् । 
कुम्भः; 

चातुरमास्यः--तानः 
नि ~ रोपः षाडवः । 

घपमगरिस. 

चान्द्रम्- करणम् 
यलाडिता भवेचारी संयुक्तस्वछितो यदि । 
हस्तो मण्डकिनो शीघ्र रेचको चान्द्रसंज्ञके ॥ 

इरिपाखः 

चापघण्टारवः- मेख्रागः ( नरभैरवीपेखजन्यः ) 
(आ) सगमपनिस. 
(अव)सनिसधनिधपमगमपमरिगरिसः. 



चापरम् 

चापलम्- चिताभिनयः 

हृदि साने तु मुुढे मुखे हंसास्यहस्तकम् । 
आडाभावे दशीय्रन्ति करटीकाविश्ारदाः। 
पुरोभागे कर्तरी तु चितो देषभावने ॥ 

विनायकः 

गगद्धेषादिमिः चित्तचाखन चापरम् 

चामन्तिनी-मेररागः ( खरहरप्रियामेरुजन्यः ) 
(आ) सरिसपनिषधस. 

(अव) सनिधपमरिगरिस. 
मन्न 

चारः-गीतारुङ्कारः ( भुवभेदः ) 

चारोऽष्टादशवणङ्नध्ियेशोहर्षप्रदो ध्रवः। 
फणिभाषायुतो वीररसे कन्दुकताखके। 
छघुद्रय विरामान्तं ताले कन्दुकसंज्ञके ॥ 

संगीतसारः 

- ( अद्तार्भेदः ) 

उमातिलकताके तु द्रत घुगुरू स्मृतं । 
चाराख्यस्तवद्रषाछः स्याहठिदरद्धिस्तेन गीयते ॥ 

चारि 
यो यस्मिन्नाप्रयोक्तव्यो युत्ते युद्धे तथा जतौ । 

सगीतसारः 

भरतः 

चारी- पूवीरञगज्गम् 

अद्धारस्य प्रचरणाच्ारी संपरिकीर्तिता। 
भरतः 

एकपाद्प्रचारे यः सा चारीलयभिधीयते । 

चारी 
ईङ् प्रयये तु चारी स्याञ्चरेः करणभावयोः । 
ऋथिकारात्कतो ङीषि शब्दश्चारीति जायते ॥। 
या चाड्प्िजङ्घाजानूरुकटीनां विविधा श्रिया । 
युगपद्रविता सम्यक् सा चारीति निगद्यते ॥ 

शारदातनयः 

एष प्रोक्तसतु विसतीर्णव्यायाम इति कोविदैः । 
खण्डेरिरमियेतश्थेतन्तय्श्रताले प्रयुज्यते ॥ 
चतुः खण्ड मण्डर तु ताले स्याच्चतुरश्रके । 

अधिकैरपि वा खण्डेः मण्डटे तद्विदो विदुः ॥ 
तन्मण्डटं मिश्रताठे प्रयोज्यं मानवेदिभिः। 

२०६ चरुश्रवेणिका 

चायो नाटये च सत्ते च गतो युद्धनियुद्धयोः। 
यथाशोभे प्रयुज्यन्ते न हि चायो विना कचित् ॥। ॥ 

मः 
ज (क 

चारीक्रमः- चारी विधिः 

हस्तः पादोऽथवा यत्र य प्राधान्येनायुवर्तते । 
स भवेखथमे पश्चादन्यस्तदलुगो भवेत् ॥ 
तथान्यमुभयोयेत्र त्र स्यात्समकारता । 
पादे यतस्ततो हस्तो यत्र हस्तस्ततर्तिकम् ॥ 
तस्मात्पादानुगान्याहुरङ्गोपाङ्गानि तद्विदः । 
नृत्ते चारी प्रधानत्वादेव स्यादज्गयोजना । 
नाथे तु हस्तमुख्यत्वात्तमेवाङ्गान्युपासते ॥ 

अत्र पवोपयेमेकक्चणस्पन्दनाभिप्रायेण द्रष्टव्यम् । न तुजि 
यान्तव्यवधानेन । 

चारीव्यायामः 

हस्तो वाभिनये गत्यां यश्च पादश्चिकीर्षितः। 
तच्छोभावुगुणा पूवां चारी तदुचितापरा॥ 

एवमन्योन्यसंबद्धा चारी व्यायाम ईरितः । 
चायः परस्परं यस्मायायन्ति विधानतः ॥ 
तस्मात्समष्ठिचरीणां ओभातिरायसंभता । 
व्यायामः स्यादस्य मेदाश्चत्वारः परिकीर्तिताः ॥ 

चारी च करण खण्डो मण्डलं चेदयनुक्रमात् । 
चारी भवेदेकपादनिष्ठा या गतिसन्ततिः ॥ 

चारुकेशी- मेखकता 
सन्रिन्गमन्पधन्निन्स. 

. चारुश्वणिका-पाटवायम् 

पाट्वरेः प्रधानः दँ ~ करेण च संयुतम् । 
हस्तद्वयेन यद्वाद्य युगपद्वा कमेण वा ॥ 
वाद्यते सा तु तथा चारश्रवणिका बुधेः। 
द्विविधा सा पुनः प्रोक्ता श्ुद्धा चित्रेति सूरिमिः। 
शुद्धा शद्धे भेवेत्पाटः चित्रा चित्रर्निगद्यते ॥ 

सयंकारसहितं हस्तपाटमूलाक्षरेयतम् । 
क्रमेण युगपद्रापि बाध हस्तद्वयेन तु ॥ 
युक्ताष्टादशमात्रामिः उयश्रसेदेन सयुता। 
चारुश्रवणिका सेथं ्राहूर्बाद्यविकारदाः ॥ 

पारवैदेवः 



नारुनिका २५ ॥ ~) 

चाटनिका- श्रतिः 
रषभस्य तृतीया श्रतिः । 

जगदेकः 

चालिः-देरीलस्याङ्गम् 

तारखसाम्यमनोदारि मृदुमभ्यल्यान्वितम् ) 
उयखताप्रचुरं नेत्रहमारि विश्रमनिभेरम् ॥ 
यत्पादपाणिकटथ रुचाटने सचमचत्कृति । 

नटथया यद्रचिते न्त सा चाछिरिति कथ्यते ।॥ 
तेमः 

चालिक्यनारायणः - देीताटः 

चालिक्यनारायणे तु त्रिवारख्गपा मताः| 
| ऽ<€। 5555 

गोपतिप्पः 

चाटितम्-चृत्तकरणम् 
एकपाद् स्थानक. स्यान्मस्तक पारर्वकम्पितम् । 
विोकिता मवेदूटरष्टिः मृगशीषाधैचन्द्रको । 
सव्वारिता भवेच्वारी करणे चाकिताभिषे ॥ 

सख्ारिता गतिः। 

सुहुराुच्ितं पादसुरिकषप्यान्येन योजयेत् । 
तरेन चरता तियेंग्यदा सञ्चारिता तदा ॥ 

चाटिबडः-दसीखास्याङ्गम् 
शेष्येसांमुख्यबहुखा सेव चाछिवडो मतः । 

सेति चालिः। 

चालीनृत्तम्-देशीनृत्तम् 
कोमर्ट सविरखासं च मधुरं ताखुसाम्यतः । 
कठिन नातितीत्रे न च्यश्र च प्रचुरं तथा ॥ 

पादोरुकटि बाहूनां योगपद्ेन चार्नम् । 

एकसंख्यां समारभ्य चतुष्षष्िपरपर्तये ॥ 

आगलय च पुरः पश्चाद्वा ष्पोडशाष्टमिः । 
चतुरभिरदितयेनैकं विभज्य चरणानि च। 
ुर्या्पुरस्ताखख्य चालीरृत्तमिदं विदुः ॥ 

अशोकः 

भादिभरतम् 

चाषगतम्--मण्डरम् 

स्वामिश्चाषगतिमिः चारीभिमेण्डलभ्रमात्। 
ज्ञेय चाषगते तदुज्ञर्नियुद्धे तत्प्युञ्यते ॥। 

वेमः 

चाषगतिः- चारी 

चरणो दधिणस्त्वम्रे ताकमत्र प्रसारितः 
तमेव तारद्ितयमान्र पश्चात्साये च ॥ 

ततः पादो तु संश्छेष्य किञ्िदुर्प्ठुतिपूर्वकम् । 
उपसपापसर्पो तु क्रियतां फमशो यदि । 
चाषस्येव गतियंस्या सेषा चाषगतिभ॑वेत् ॥ 

चिकदेवरायः 
भरतसारसङ्ग्रहकतां । मदी सुराधीशः । 

कारः १७०० । 

चित्तदयतिः- मेररागः ( मेचकल्याणीमेरजन्यः ) 
(आ) सरिमपधनिस. 

(अव) सनिधपमगरस. 

चित्तविासितम्--अष्टाक्षरछन्दः 
पद्म सप्तम चान्त्यं गुरुपादेऽष्टके तथा । 
छन्दोन््यमेतत्त ठृत्ते चित्तवित्मसितम् ॥ 

नजगगाः । उदा ~ वरतनुपूणचन्द्रम । 
भरः 

चित्तस्खरितम्--शङ्गास्चेष्ट 

अन्यासक्तिवशाच्वेतो मूढत्वाद्यान्यथाकृतिः । 
चित्तस्वलितमिव्याहूमूनयो भरतादयः.॥ 

कुम्भः 

चित्तानन्दभरतम् 
द्रमिडभाषाग्रन्थः । प्रतापर्द्रज्यायसेनापत्यादीनां नामा 

न्यब्र॒ दृश्यन्ते । सुडादिटक्षण सम्यरुक्तम् । १६०० काटे 

रचितं स्यादिति ज्ञायते । अस्य कतां न ज्ञायते । सेनावख्य 
इति कस्यचिदुम्रन्थकारस्य नाम अस्मिन् मन्थ उपरुभ्यते । 

चित्रम्--करणम् 
पादेन भ्रमरी कुर्वन् भामयेच्चापि मध्यमम् । 
हस्ती च भ्रामितौ स्यातां करणं चित्रसंज्ञकम् ॥ 

देवभः 

--पादमणि 

पादे करुक्ितमुदयम्य स्वस्तिकाकारतो भुवि । 
विन्यस्य चाङ्कलीषरठस्तेनन्तभ्रेमरीमपि । 
करःवा चेदटगं छर्यात्तचचित्रमिति कथ्यते ॥ 
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-देशीगृ्तम् ( उदुपाङ्गम् ) 
चित्रै तत्स्याद्रधेमानसानकेन गतिस्तथा । 
तियेङ्मुखा ल्िपताको मलिकामोदतारतः ॥ 
दक्षिणे च तथा वाभे मकरौ हदि च्छा । 
प्वसुक्ता गतिश्चान्ते तिरिपभ्रमरी भवेत् । 
तत्कराण चमत्कारा्चिवमियमिधीयते॥ 

वेदः 
तियेङ्मुखा - देरीचारी । वधमान - देरीख्थानकम् । 

--सन्ध्यन्तरम् 

भालेख्याभिमतद्रौनोषायः । यथा -- नागानन्दे जीमूत- 
बाहनस्य चित्रठेखनम् । 

सागरः 

चित्रः- देश्चीतारः 
चित्रेऽनुः स्यात् ( अनुद्रुत एकं एव ) 

--ताख्प्राणिः 

मगेब्दे द्रष्टव्यम् । 

--देशीतारु 1 

मयौ सश्च चित्रताले प्रकीर्तिताः । 
१५ माबाः । 

~-भङ्गताटः 

छद्रय गद्य कयं गुरः। ॥ 5 ऽ ॥ 1 ऽ 

--वायारङ्गारः 

रिभितोजःकृतश्ित्रः नानाकरणमूषितः। 
प्रसन्नकरणग्धैव निपाणिखयसंभवः ॥ 

चितकरणम्- मबन्ध | 

स्वराश्च हस्तपाटश्चाचयन्ते च मुरजाक्षरैः। 

पदे धोतुद्रये यत्र तच्चिलकरणं मत् ॥ 
जगन्नाथमद्नः 

करणे तु पदाद्यते यत्पाणिमुरजाक्षैरैः । 
पदेश्च सखरसंबन्धस्तचित्रकरणं मतम् 

चितङ्कष्डली- देशीनृत्तम् 
भाविरस्तु पुरस्तान्मे वस्तु स्तम्बेरमाननम्। 
उद्रायन्यलिनो वेदान्यद्रण्डामोदमोदिनः॥ 

पण्डितमण्डली 

व ट ` “2... 4 , ` । 

चित्रकुण्डली 

धाग्रेडितं पुरां शस््रष्वाचायैर्दत्तिटादिभिः। 
तश्चित्र्ुण्डलीचृत्तमधघुना वक्तुमुस्सहे ॥ 
अपदयत्वे पुरा प्राप्रा हिमाद्रेभाग्यसपदा । 
भवानी शिवपल्नीत्वं प्रापु चापर्दुरेभय् ॥ 

तमीश्चमन्तध्यायन्ती तत्वमूर्तिं सदाशिवम् । 
उत्तुङ्गे हिमवच्छद्गे तपसे प्रापसाद्रम् ॥ 

तन्ननेकेषु क।लेषु चरन्ती दुष्करं तपः ॥ 

ततो खस्य विधास्यामि हयत्सूञ्य च महत्तपः । 
नानारत्नमहस्तोमद्रितेन्द्र्षरासनम् ॥ 
अनघेरत्नसोपानं स्फाटिकं मण्डप गता। 
मरुद्रेगक्रणद्रेणुनोपाङ्धश्रुतिभ्रिता ॥ 

पुष्पामोद भ्रमद् भृद्धमारा गीतिमनोहरा । 
म्दनागमधौरेयमदकोकिरुकाहटा ॥ 

विधिवह्लास्यमाधत्त विश्वनाथदिदक्षय। | 
भआखोक्य खास्यमानन्दमग्नस्स च महेः्रः ॥ 
पितामहमुखा. . ...... ...... । 
भलेकयन्ति छस्य यस्तस्य भगस्य संसदि ॥ 
सन्निधास्याम्यहं तत्र सहितदरौखकन्यया । 
देवीं कुण्डलिनीं प्राहुः श्रुतयः कुण्डलीति तत् 

भस्य खास्यस्य भविता नाम कामप्रदं सृणाम् | 
शरङ्खारो रस एवास्य कशिकीषृत्तिरु्तमा ॥ 

अङ्गानां च चतुष्षष्टिरस्य भावरसोत्कटा । 
भथास्मिन् समये देवि याटक् प्रियदिरक्षया ॥ 
तादृगेव सरस्वत्थे रसबरत्त्यङ्गरञ्जितम् । 
सीदामिन्ये ततः प्रादात्साथ पार्थाय धीमते ॥ 
पार्थो विराटतनयासुत्तरां तामरिक्षयत्। 
शिक्षयामास कृष्णोऽपि तदारोक्य स्वयोषितः1। 
मुखचालिस्ततो रूपं शब्दसूडकरमस्ततः। 
गीतसूडक्रमः पिण्डीबन्धम्रहरण भवेत् ॥ 
इयाह पञ्चधा चित्रककुण्डल्याः पद्धतीक्रः । 

विविधाभिः पताकाभिर्विंराजित वियत्तलम् । 
सप्र. --कदलीकाण्डमण्डितं रङ्गमण्डपम् ॥ 

सिंहासने सभानाथः सर्वाभरणभूषितः । 
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उभयोः पारर्वयोश्चैव द्वात्रिडत् षोडाथवा । 
अष्टौ वां चतुरो वापि ताल्या मादेङ्गिका अपि॥ 

द्वाभ्यां चतुर्भि... ---सकन्धायुजधररेरपि । 
ततः कारटिकं साप्य दय वाप्येकमेव वा ॥ 

चत्वारो वाप्युभौ वापि स्थाप्याः कादखवादिनः। 
द्वावेव शद्धिने प्रोक्तौ चत्वारः कांस्यतार्गाः ॥ 

सानुगो वांरिकस्तवेको बहवो गायकाः स्मृताः । 
संभूय सकटातोद्यान्येतान्यभिसरम ततः ॥ 
समनादे वादयेयुरेकतास्या तदग्रतः । 
दृश्चहस्तान्तरे तस्या घ।या यवनिका पुरः ॥ 

वादनानन्तरं तेषामुपाङ्गश्च तिसंयुताः। 
गायकाष्षज्गुणविदः चिन्तयित्वा शिवं हरिम् ॥ 

मध्यमादि समारप्य श्रुतिमात्रेण पुण्यदम् 
ततश्चामिमतेष्वेव रागेषु पिविघेषु च ॥ 

पद्धस्वरेः पञ्चव्गौममकैस्तिरुपायक्रेः । 
ठायक्रमेः षण्णवतिभेदत्रिखानकारफेः ॥ 

स्थाय्यादिभिरलङ्करेव्यतुरवर्णसमुद्धवेः । 
चतुर्विंधान्सरालापान् कृत्वा रसमनोहरान् ॥ 

अथामतगुणोदारं गायेरन गीतमुत्तमम् । 
एकषूपाक्षरमितेर्विरामवहुभियुहुः ॥ 
अलयन्तरुचिरेस्ताटेदछन्दोमिव्यैञ्जनोञ्वलैः । 
करपाट द्रयेदशब्दाटापनं यतिसंज्ञकम् 
उद् घाटयेयुस्ताटन्ञाः सोपाङ्गश्रु तिमिस्ततः। 
कुरुदेरावयोवर्णेरत्तमाधममध्यमाः ॥ 

गतिशिक्षावती सम्यक् बहुप्रज्ञा जितश्रमा.। 
मण्डलेषु स्थानकेषु कुदा करणेष्वपि ॥ 

ज्ञातरागाप्यरोगा च सदा मधुरभाषिणी । 
चारी प्राठयेषु निपुणा सर्वभाषाविचक्षणा ॥ 

षटूर्धरिरादटृष्टिमेदज्ञा तालभेद् विष्छारदा । 
स्वभरविवलनाक्षिप्तकामकायकविभ्रमा ॥ 

चतुष्पष्टयङ्गसयुक्ता साहिलयरससम्मदा । 
निगेच्छेन्नतेकी चित्रव्णांद्यवनिकान्तरात् ॥ 

मेखयेन्मधुरश्रया रागान्सङ्कीर्णयन्प्वरान् । 
गणाधिपं गिरां देवीं पार्वतीं परमेश्वरम् ॥ 
सतुरवाऽभिवादयेत्सर्वमानी चात्मरिक्षकम् । 
सभापति सभां शोकररारीर्वादपुरस्सरेः ॥ 

ती ~ 
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तरपुष्पपुटारब्धे पूवे पुष्पपुटेन त॒ । 
हस्तेनाप्यचैयेस्पुष्येः प्रथमे रङ्गदेवताम्॥ 

पूवे गाने ततो वाद्य रतत पश्चातसप्रयोजयेत् । 
तत्त: प्रसुखे: शब्दैरथताख विधिं चिना ॥ 

क्रियया नर्तयेदेवीं करवर्तनयोगया । 
करत्वा समपदं तिष्ठह्टताकरविराजिता ॥ 
द्ङ्करया शब्द्यलया च स्थानकं वधेमानकम् । 
विधाय साने वैरा यदि वायन संस्थिता ॥ 
यश्रपक्षस्ितौ पादौ तारमात्रान्तराधितै । 
कुर्वीत मण्डलीस्थाने सत्वोदग्रतरं ञपुः ॥ 

रेखा च सोष्ठव रुडित्रकलीडाठकोमदेः । 
गुणेरावत्य त्रिचतुग्याचृत्तिक्रियया समे ॥ 
अन्यदृर्व॑मुख समुखं बाप्यख्पहवम् | 
आदय सव्यपादेन छुखितेनोर्ध्वजानुना ॥ 

आलीढम्रयाली ढाभ्यां विरम्बप्रक्रियां नयेत् 
आयताभ्यवहित्थाभ्यां तत्तदुक्तकरौ नयेत् ॥ 

® कुयोदुक्तकराभ्यां च मोरिते विनिवर्तितम् । 
स्ित्वेकपादस्थाने च वहिरन्तर्विवर्तयेत् | 

प्रसय पाश्रयोरूर्ध्वा्रोमुखो त॒ पताकको । 
करो सृष्राभिमिव चाक्षिप्यान्ते खगरीर्षकम् ॥ 

नन्यावर्ते ततः पश्चाच्वतुरास्पन्दितो नयेत् । 
अवतार्यावता्यांधडचोध्व च तरिपताककम् ॥ 
अश्वक्रान्तस्वस्तिकाभ्यां स्थानकाभ्यां प्रयोजयेत् 
अर्धेन्टुत्रिपताकी च चिपताकाधचन्द्रको ॥ 
एकपाश्रेगते कु्यादेकजानुनयेदधः । 
प्रष्ठोस्थानतले ब्राह्मे गारुडे च मदाटसे ॥ 
मुक्तजानो जानुगते संहते ररैवसंज्ञक । 
कूमांसने नागवन्धे पाष््णपाश्चगतेऽपि च ॥ 
वृघासने पश्चविद्धे ततश्ेवोच्करासने । ¦ 
खण्डसूच्यां वैष्णवे च देरीसाने च वैष्णवे ॥ 
धराखकर्तरीवक्तावरपद्येन कर्तरीम् । 
शिखरेण च मुष््याधेचन्दरं च मरगीर्पक्रम् ॥ 

मरगी षांटपद्मो च कणांन्तत्रिपताकके । 
पश्चासरसतचव्रस्यस्पेनाप्यटपद्वम् ॥ 

अथोमुखोर्ध्वप्रडडीनदुकवुण्डम्रगस्ीर्पकम् । 
चतुरत्रिपताकौ च कट कावपवेष्टितो । 
प्चप्रस॒तभङ्खेन स्कन्धस्यमरुपद्टवम् ॥ 
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दसास्यहंसपक्षौ च सन्द॑द्रिखरौ. तदा | 
अलिकखटे च नेत्रे च सुचिस्तेन कर्वरीम्॥ 
स्वस्तिकं कटकावक्तँ वैष्णवे च तथाक्रमम् | 
उचितक्षेत्रभेदेषु तत्तत्काछे प्रयोजयेत् ॥ 
कर्तरी स्वस्तिकं नागबन्ध तिखकमेव च । 
वरदाभयसज्ञ च पताकसखस्तिकं तथा || 
न्यद्न्यत्करटन्दरमसयुतकनामकम् । 

तत्तत्त्याञ्यग्राह्यकरक्रियाभिस्तनुभिः स्फुटम् ॥ 
मरायोगिकान् सृत्तदस्तान्करमराः क्रमरश्चरेत् | 
गत्या सबाङ्गशलोभिन्या स्थित्वा सत्वा मुह्भहुः ॥ 
चतुर्दिक्षु तु विक्षपविवृत्तसमये तदा। 
लीखाविखासश्चङ्गाररसपू्णविषूर्णतैः ॥ 
तत्तच्छस्त्रभरकारेण पाणिं प्रकटयेत्परम् | 
छम्बमध्यद्रुतेमानेवंख्नैः कोमटैरपि ॥ 
एवं विधैगम्भनैस्तु नयन्ती नर्तकी ततः। 
मे।किरेचितकं चाथ मणिबन्धगतागतम् ॥ 
निर्वत्ये सा ताठल्यः सञ्चेश्चैव महाक्रमैः | 
पश्चादाचायविधिवतपच्चषरेव गुम्भनैः ॥ 
अवसाने समुरप्छत्य मुखचाटं प्रकल्पयेत् | 
वेचिच्यगुम्फनामेनामादिमध्यावसानगाम् ॥ 
समारोहावरोहेषु रागाल्पेषु योञ्य च! 
वैङ्गान तथेपाङ्गगान सा श्रण्वती मुहुः | 
समोन्नता नतेरङ्ेगायन्तीव समाश्रयेत् 
मुगधभ्रबोधाय चेनामित्यूचुभैरतादयः ॥ 
आजव करण ताटमाने पश्चाक्कियाह्वयः। 
धुवाटास्यः पादमणिः करयोर्वर्तनास्ततः ॥ 
चाकाश्चति नवधा रूपांसतु परिनर्तयेत्। 
सुखचाल्यां स्थानकानि चारीश्च विविधान्करान् ॥ 
अन्यदन्यत्ससुद्धय समटृष्टिविलेकनेः । 
निच्धलाज्ैशचित्रमगैः खित्वा यित्वा सुहूर्युहः ॥ 
तटे चत्तपराघ्र्तिसटृड परिवस्ये च 
विरुम्बरङ्गविक्षेपेः मवैरभनवमाचरेत्॥ 
अन्तराक्षिप्रकाक्षिप्रगात्रावतादरहिः करम् । 
पाद चङ्कुमणेनात्तचाङक चान्तिमे प्ठुतम् ॥ 

रागारप्निसमायुक्तं नर्तनं वधेयेत्सुधीः । 
एकरिथतो चतुर्भिर्वा पञ्चमिः परिषृत्तिभिः॥ 
विभज्य भागद्वितयं प्रत्येक भ्रामयेर्करान् । 
अआजेवप्रोक्तनियमस्थानकेषु करेषु च ॥ 

1 2 ५ ॥ | 
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प्योगवशगेहर्तेः स्थानः स्थनिर्यथोचितम् । 
मध्ये मध्ये भ्रमर्यापि परावृत्तिप्रसारिमिः ॥ 
तरक्षणे तत्क्षणे चित्रमा: स्थित्वा सुहमैदः । 
पाश्वावलोकनर्ैतयेदादिमध्यावसानकम् ॥ 
तूणं कूर्मवदङ्गानि रंभिप्तवा.. .. . भ्रमेत् 
पुरोवाड्सखपूाज्गभ्रसयाञजिकच्छकम् ॥ 
पश्चास्रसारितं पादे तदा ग्र विव्ये च। 
पाच्सक्ृतिवक्षसस्थहस्तमुत्तानपूर्वकम् । 
पुरः प्रसारितपद तदङ्ग परिवत्ये च। 
ककैटभ्रमणं करर्यात्कक्रटग्रसृतेन च ॥ 

कुचितोर््वपदाङ्गेन नतोन्नतयुतेन च । 
अधस्तङत्वमुत्तानतलत्वं त्रिपताककम् ॥ 
दिः छयादथ पार्श्रऽन्ये विचृृत्तोरुकटीतटम् ! 
ग्रसाये पादं गृहीयादर्धरेचितकं करम् ॥ 
वेविक्रम रेचितं स्यात्पाश्रऽधो वदने सति । 
पादः स्वस्तिकमासाय मध्यस्य परिवर्तनात् ॥ 
कर्तदी सस्ति करुयाद्रूते मृधि प्रयोगतः । 
गारुडे मध्यवलन्ष्णवे करमुन्नयेत् ॥ 
दिशानया बहुविधाद्धिद्यार्करणरूपकम् । 
स्थित्वा स्थित्वा चित्रकरेऽप्यसकद्ुम्भनानि च ॥ 
तदा तदा ताङमाचख्यसाम्यवजान्नयेत् । 
येन केनापि ताठेन तारमानं प्रकस्पयेत् ॥ 

गत्वा श्द्ुटगव्येव मण्डलस्थानमानतः। 
सुहयः सफुरद्धियदरहटीमिव घनान्तरात् ॥ 

वामदकषिणभागाभ्यां गुम्फनानि विभज्य च । 
तदा चित्रतमे मार्गे भ्रमयेत्तत्यादिकम् 
विविधे भ्रमरीमेदैरच्रताद्यरतिक्रमैः । 
पुरुषस्थानकः षड्भिरासनस्थानकैरपि ॥ 
दे दीस्थनैरपि मुहुः क्रमादक्रमतोऽपि वा । 
प्रणस्य च कासेषु परारि प्रक्पयेत् ॥ 

ध्रवाटः स इति स्यातः शास्त्रज्ञः कोहखादिभिः। 

उलुय गलया स्थिया च ्रमरीभिः पदे पदे ॥ 

अङ्गुलीप्ष्ठभागेन सविलासं सविश्चमम्। 

ऊरुद्धितयपुवै च कुयास्पादमणिकरमम् ॥ 

सूचीतये संहते सा ददरे गारुडे तथा । 
नागबन्धश्वस्तिकयोरालीढे चोत्कटासने ॥ 
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स्थित्वा स्थित्वा चतुर्दिक्षु विवर्तसमये कमात् ! 
नागबन्ध च तिरक वैष्णवं वरदाभयम् ॥ 

चतुरश्र च छलितं रेचितं चाधेरेचितम्। 
ऊर्ध्वमण्डलिसंज्ञं च स्वस्तिकं करिहस्तकम् ॥ 

पताकस्वस्तिकं वदी दण्डपक्ष. ...........1 
हस्तौ प्रयोगवशगौ विघृयाथ करो पुनः ॥ 

उत्तारितावुत्तरस्थावाविद्धाचपविद्धको । 
कृत्वा कटकवामस्थदश्चिणेन करेण च ॥ 

अवङम्रविव्रया च परिवाहितक्मणा । 
शिरसा नतगत्रेण व्याव्रुत्य च मुहुयुहुः ॥ 

बहिरन्तस्तथाङ्गान्तरेण पश्चात्करो पुनः । 
सयोज्याभेग्रन्तरं बाह्य आन्त्वा मण्डटकममद ॥ 

मध्यावते चम्पकखग्दामावर्तमिवाचरेत् ) 
यत्र तं नवणि प्राहुराचायाः कोहखादयः ॥ 

करत्वा पुरः पश्चेतोऽन्तवंहिर्मकरवर्तनाम्। 
गत्या स्थला परावृरस्योरयादि भ्रमरसह ॥ 

पद्यवर्तनिकां कुयात् यथारुचिरता ततः। 
अन्याभिर्वर्तनामिस्तु वतंनारूपकं भवेत् ॥ 

मणिबन्धावधिश्रास्यत्पद्यकोशप्रकारितिः । 
बाणासुरकरस्तोमेः निगेतैरिव चारकैः ॥ 

विषश्िष्टवर्तितायश्च नवरत्नमुखान्तिमेः | 
उत्पयाड्त्रमणीवृ्या स्थिर्वा गयानुगुण्यतः ॥ 

उत्तानेन परावृत्ता तथा तरहरेण च। 
वृथिकेनाथोसमुखेन त्रिविक्रमविधो तथा ॥ 

खण्डसूचिकनाम्ना च मण्डलेन यथारुचि । 
यत्करोति तदादि तज्ज्ञेदचाटक्रूपकय ॥ 

इति नवरूपकनृत्तानि । 

प्रत्येकं नवरूपाणां कटासावसरेष्वपि। 
कृत्वा भमरिकां पञ्चात्त्द्रपेः कखसयेत् 

संहते चरण चेक व्विरबोद्धूलय ततक्चणे । 
वक्षस्स्थ कटकं कटवा भ्रमन्ती हंसपक्षको ॥ 

रटन्यन्तबेहिजैङ्गावपुषा सरटीकृता | 
अपराङ्गपरावरदया पश्चतो मुखक्र्मणा ॥ 

पुरः पराङ्मुखत्वेन ह्यत्तानेन च वक्षसा । 
कुयात्पयोयतः पादद्ुटनं गतिभिः कमात् ॥ 

९११ चिलङ्ुण्डलै 

कृतवा त्वा खण्डसूचिस्थानकं च युहूयहः । 
मध्ये मध्ये चङ्कमणेः ्रमरीभिथेथारुचि ॥ 

स्थानके सत्तहसतेइच करु्यौदन्वर्थरूपकम् । 
देशान्तरेषु बहुधा रूपकाणि भवन्यपि ॥ 
मुग्धप्रबोधाय मयथितावत्परिकीर्तितम्। 
रूपकानन्तरं छुयात्सकरातोद्वादनम् 

नवान्यनबद्धं नवभिस्तचयेबर भ्रणत्यते । 
तमेव शब्दचूडादिं कथयन्ति मनीषिणः । 
आदौ ध्वस्ततो मठः प्रतिमण्ठं च रूपकम् । 
दयैपा च तरिपुटाप्यडताखे रम्थैकतालिका ॥ 

इति ताला नव प्रोक्तास्तेषां खक्षणमुच्यते । 
विराम ख्घुना रम्या द्येकताले द्रत स्मरतम् ॥ 
ततो वाचग्रबन्धानां क्षण कथ्यतेऽधुना । 
प्रत्येकं तच्चतुभौगसुद् माः प्रथम स्मृतम् ॥ 

मेखापको द्वितीयः स्यात्ततीयो ध्रव इयपि । 
चतुथमागङ्चामोगो ध्रवाभोगान्तरे पुनः॥ 

अवखण्डोऽन्तरः प्रोक्तः तेषां देदयभिधान्यधा । 
उद्ग्राहभांगो ठहरी मेखापः पदमीरितम् ॥ 

ध्रत्रभागोऽन्तरः ख्यातः सोऽन्तरः स्यादवान्तरः । 
आभोगभागो मुक्तायी इति देरान्तरेरिता । 

स्कन्धावजेन हयदराहो मेखापो मदेलेन च । 
भुजस्कन्धावजेनाथ सुजन च विमिभितः ॥ 

अन्तरः करटीराङ्ककाहलभ्वनिसंयुतः । 
आभोगो महरोपेतो ृत्तमेषामथोच्यते ॥ 

उद्राहरच द्विवारं स्यान्मेखापसत्वेकवारकम् । 
प्रवभागे समाख्याते द्विवारं नर्तनक्रमम् ॥ 

अन्तरे नर्तयेदधं एकाडेषाधक परा । 
आभोगस्स्वेकवारं स्यादन्त्ये ङब्दस्तथापरे ॥ 

नर्तने शब्दसूडादौ गीतसूडादिरुच्यते । 
ूर्वोक्तनवतर्यो नवगीतेरच संयुतः॥ 

गीतं सूडादिमाचसख्युस्तमेव भरतादयः । 
नामभिनेवताखानां गीतानि कथितानि च ॥ 

तत्तिधा गीतसरूडादिरुत्तमो मधभ्यमोऽधमः। 
गीतान्यप्युत्तमादीनां नवः सप्रकपच्मिः॥ 
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नव गीतानि यल्ाभिः नबतदिरनुक्रमात्। 
कथ्यते स भवेत्पूत् सूडादिं मध्यम चिदुः ॥ 

एतेषु सप्रगीतेषु चम्पां च ल्िपुटामृते । 
पराणि पच्चगीतानि सूडादिरधमः स्मृता ॥ 

मद्रादीनां च गीतानां यथावन्वृत्तमाचरेत्। 
उद्राह्धवकाभोगाः प्रत्येकं च मुहयैहुः ॥ 

धवे कासः कर्तव्यो वेचित्रनृ्तमुच्यते । 
मण्डरस्थानके स्थित्वा विखासरसमन्थरम् ॥ 

सहस्तदृ्टिविक्षेपचातुय चृत्तमाचरेत्। 
एकं सम् निधायाड््र निकुञ्ज्योत्सारणातस्परम् ॥ 
अङ्ग सलीरखमावत्ये नर्तकी नर्तयेन्मृहुः। 
क्रियाभिराजयेस्तत्तहाणीभिरचारकैरपि ॥ 

भरवटेर्ब्तनाभिरच ततस्तरहैररपि । 
सविलासमनायास सरस भावपोषकम्।। 

अन्यूनाधिकयोगेन प्रत्यकं सृत्तमानयेत्। 
गोयमप्यक्षरं ताड सन्धाय च पुनः पुनः ॥ 

मध्ये मध्येऽपि गेय्य रीघ्रगुस्भनमाचरेत्। 
पादे पादमणि हस्ते चारकं सुहुराश्रयेत् ॥ 

वर्तनां वर्तयेटपाणौ पादे तरहरं तथा । 
चरणौ नर्तयेत्पादमणि दस्तसतु वर्तनाम्॥ 
चारक पाणिना छुयोतपदा तरहरं ततः । 
वाक्यानि गीतखण्ड च शब्दखण्डमनन्तरम् ॥ 

स्वरमथ स्वरस्यापि कणरे (१) नर्तन ततः। 
ख्यचाख्कपाद च सन्धायाङक््यसन्धिकम् ॥ 
अस्मा्तमादक्रमतो यद्वा चरव्येसखगत्भतः। 
ततः षण्मागेभेदेन ध्यात्वा मातां प्रणर्तयेत्॥ 
पादं चित्रतरेणापि मुख चित्रतमेन च | 
अतिचित्रतमेनापि हस्त युगपदाचरेत् ॥ 
आनुक्रस्येन बहुराः काटक्षेपणहेतवे । 
सेथवरादियुक्तासु नाटकीयकथासु यत् 

कन्दुकाक्षवेराक्षिमणिसम्पुटका अपि । 
अभिनेतव्यतां यातेष्वेषु गीतेषु तां नयेत् ॥ 

स्थिया रमयां गल्या च नयेत्कन्दुकनर्तनम् । 
मद्रे पञ्चसु भेदेषु विङम्बो मध्यमो ख्यः ॥ 

0... ५... 

चित्रकुण्डली 

नागचन्धासने स्थित्वा नर्तक्या वाभिमुख्यतः। 
विङम्बितेनाडताखनाम्ना गीतेन संयुते ॥ 
गृहीयाच्च कुबेरो तो विक्षिप्य सविभरमम्। 
खृगशीर्षेण सारीसतु कतेरीमुखपाणिना ॥ 
उल्क्षिप्य देहावर्तेन स्थापयेतां परस्परम् । 
नतयेतां कुबेराक्षि पृवेक्तिमैवगीतपः ।! 
त्रिपुटागीतमश्रिय गलया स्थिया सहोन्मुखम् । 
किच्छिव्वलनेत्राभ्यां युक्ता संपुटकं नयेत्।। 
कथासु नाटकीयासु प्रसक्तेष्वायुधादिषु । 
आनु्कूस्यास्योगाणां नवगीतेशच नर्तयेत् ॥ 
अइताठेकताखाभ्यां गीतिरन्येइच वा पुनः । 
पाद प्राटादिभिरभदेः पेरणीटृत्तमाचरेत्।। 
चततेदरसन्तगीतेन वसन्तनटनेोत्सुकम् । 
इश्ुचापः पुष्पशचर. कामः इयामर्विग्रहः ॥ 
वामपार्ोप्रगतया रत्या पयेङ्किका तले । 
वेष्णवस्थानके स्थित्वा सम्यगाविसैवेत्ततः।। 
वसन्तरागग्रभवेः अङ्गमाचत्यै तेनकैः । 
समुदयत्तकलीदाख्खकिकोमलनिभेरः ॥ 
अवरुद्य कखासेन सद्यः पथैङ्किकातखात्। 
उद्धावोद्धारङब्देन नृव्येतामाभिभुख्यतः ॥ 
पच्चभिसतूणं््दच पुष्येः कन्दुकदण्डकैः । 

कर्मने ७ ‰ 
अङ्गेमनोहरं रृत्तलीखामावर सान्वितम् ॥ 
समाचरेतां पत्रे तु स्थित्वा दवे द्रे समे परे। 
करौ निधाय करचरणं पन्नगरीर्षके ॥ 
ज्यदृरत्यादाय विक्षिप्य शिखरेण कलासयेत् | 
पताकया ग्गगपुष्पे निवेदय दक्षवामयोः ॥ 
दक्षिणेनाभचनद्रेण समारम्न्य खगच्चलम् । 
वामः करो विधातव्यो छताख्यो माल्यनर्तने ॥ 
पुष्पकन्दुकमादाय दक्षिणे पद्यकोरके । 
वामो मृगरिरः कायैः पुष्पकन्दुकनर्तने ॥ 
ङ्गुषठसदञस्थोल्यं विंशायङ्करमा्कम् । 
सरटं न्थिरहितं व्णपच्चकभूषितम् ।। 
देमपटटनिबद्धाभ् हैमे दण्डद्रय परम्। 
द्वाभ्यां करसरोजाभ्यां दधानास्सावधानतः ॥ 
भरारभ्य पत्रयुगखास्पात्रे दे दे विवधेयेत्। 
भवेयुर्टयुग्मानि यावदयद्धा यथारुचि ।! 
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रथ्यां गीतारम्बन यत्समाभिदय समाश्िताः | 
७ भश, क 

मण्डले गारुडे नागबन्धे चेवोत्कटासने 

आषमिकेष्यथालीदग्रयालीटकयोरपि । 
विचित्रेषु स्थानकेषु स्थित्वा स्थित्वा युहूमेहुः ॥ 

अन्योन्यमासिम॒ख्येन पराघ्रत्तिकरमेण च| 
उत्तानेन सयुत्छया भरमयांऽघोमुखेन च ॥ 

. खण्डसुचिकनाम्ना मण्डलाबर्तश्रमेण च । 
५.९.९ 

तद्िवायैखेयेरङ्गवल्नैर्वर्तनेस्तथा ॥ 

दण्डरासकमानेयं मिथो दण्डामिताडनम्। 
पवमानचख्चारुपद्यपत्राम्बुबिन्दुवत्।) 

कम्पस्वमावतश्चच्चसरदी पककिकाम्रवत् | 

पाणिपहवसच्वारिपारदद्रवबिन्दुवत्। 

कुयाद ङ्रितानङ्गनर्तने सोककर्तनम् । 
गीताक्षराणि रम्याणि विभग्य्गर्विभावतः ॥ 
उद्िरन्तीव खकितिर्विक्षेपेः कोमलैः । 
चाष्षुष्मत्यमिवाङ्खेषु गेयस्य दधती भजेत् ॥ 

विजञम्भितेषु परितः सवांतोद्यसखरेष्वथ । 
उद्राहमपि मेप प्रत्येकं परिचर्य च ॥ 

नागाश्ेषाव्जवन्धयिः पिण्डीबन्धयुहुमहुः । 
पव॑ पद्माचय पुष्पाञ्जलिविसजेनम्॥ 

कुर्वीरन्सर्वपात्राणि रङ्गदेवस्य तुष्टये । 
एतत्तु करुण्डलीनृत्त पापकोटि विनारानम् । 
्क्षकाणां प्रयोक्तणामानन्दसुखकारणम् ॥ 

इति कुण्डलिनर्तन चपा ये 
भुवि पदयन्स्यखिरुक्रियाभिरम्यम्। 

सुचिरं त इोपटभ्य रक्ष्मीं 
समयेऽन्त्ये विभजन्ति शम्भुपादम् ॥। 

९९३ 

कुण्डलीनतैनम् 

चित्रचन््रिका-मेरुरागः ( स्ताङ्गीमेखजन्यः 
(आ) सगरिमपनिधमस. 
(अव) सनिधमगरिस. 

चित्रतरः- तार्प्राणः 
मगेराब्दे द्रष्टव्यम् । ध: 

चित्रपदी- देशीतार 

ततथित्नरपदी भवेत् । 

मद् 

चि्लेखः 

गारुद्रन्ह खघुदन्दरं द्रुतदरनदर पुतः कमात् । 
ऽऽ॥००७ 

खत््मणः 

वित्तपादः- देरीता 

चिलतपादे विधोदनं खघुद्रन्ं द्रतढयम्। ~ ~ 11 ० ° 
सक्ष्मणः 

चितपुटः- देरीताखः 
खे द्रौ चितपुटे ख्पुः। ॥ ० ०। ऽ 

मदनः 

चित्मणिः-मेररागः ( कोकिंरभियमेरजन्यः ) 

(आ) सरिमसधनिस. 
(अव) सनिधपमगरिस. 

मन्न 

चितमण्टः- तालः 

दरतो गुरुश्चित्रमण्ठः। ० 5 
नेदः 

-- देशीतारः 

दरतो गुरुश्चित्रमण्टः कथितो भरतादिभिः। < 
दामोदरः 

चितरमन्दरः- मेररागः ( मायामाख्वगौस्मेखुजन्यः ) 
(आ) सरिगमनिस. 

(अव) सनिधपमगरिस,. 
मन्न 

वित्रमालिका--मेरुरागः ८ गोरीमनोहरीमेखजन्यः ) 
(आ) सरिगमपघनिस. 
(अव) सथधपमरिस. 

मक 

चित्तरञ्जिनी- मेररागः ( श्ङ्कारष्वनिमेखजन्यः ) 

(आ) सगरिगमपधनिस. 
(अव)सनिधपमगरिस. 

मनज्ञ 

चिव्रकेखः-बाचालङ्कारः 
चित्रं बहुविधं वाद्य मृदङ्गपणवादिभिः। 
क्रियते यत्र संरब्धेथित्ररेखस्स उच्यते ॥ 

भरतः 

अयमेव यदालिल्नवर्णः स्याद्रादने विधि; । 
चित्ररेख इति ज्ञेयोऽर्ङ्कारस्सूरिमिस्तदा ॥ 

नान्यः 
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चिवरेखा--अष्टाद्ाक्षरवृ्दम् तिः 
मतनयययाः। यत्र वाद्य प्रधान स्याद्रीतं च गुणतां व्रजेत् । 

॥ भरतः तत्र चित्रा भवेदूव्रत्तिरिति चिच्रगिरां गिरः 
चिववती--मूेना चित्रगिरां कृम्भकर्णादीनाम् | 

नन्यावर्त्रामे पञ्चमी मृेना । कुम्भः 

पञ्चमस्य यदा तत्तु जायते च प्रमूढेनम् । चित्रा वादयप्रधानत्वं गीतस्य गुणतोच्यते। । 

तदा चित्रवती ज्ञेया चिततसौख्यकरा श्रुतेः ॥ +^ 
वादिमत्तगजाङ्कुशः --मूना 

भस्या्चित्रावतीति नामान्तरमप्यसि । इयं योषितरिया । मनोहर्षप्रदा ~ इयं । 
पण्डितमण्डटी मामे शु मू 

ध 3 नन्धावतंग्रामे चतुथी मूखेना। 
चित्रवराली--मेख्यगः ( नटभेरवीमेटजन्यः ) + वादिमत्तगजाङ्कुञ्ञ : 

(भा) सरिगरिमपधनिस, यदा सञ्जायते सम्यङ्मभ्यमस्य प्रमृदेनम् । 
(अव) सनिमगरिस. तदा चिता... ........-..-..-...... ॥ 

न प्ण्डितमण्डटी 
चित्रवेलाराग्यानम् _ प्रते मातरम् 
छय्यासििताया घननायिकायाः ~ दो चमौ 

दो रघू अथवा गुरुरेकः दो चतुर्मालिको 
समीपतास्बृखकरण्डबाहिनीम्। # यरुरेकः दौ चटुमालिकी। 

तस्याः पद्ग्रस्थितवामहस्तां नी 1 ध त 
भजामि निय वरचित्रवेराम् ॥ ४ पिरदा्कः 

रागसागरः र श 

चित्रवेखावरी--मापाङ्गरागः ए 
। पूणां चका नि ~ सोपः षाडवः । 

धान्तग्रहीसा मृदुगा च पूणां निगप्रदीप्रा विरतो दिनस्य । रि न 
प्रोक्ता सबीभटसभयानकास्ये बेखावली चित्रपदोपयुक्ता ॥ (1. 

कुम्भः क 
चितवेराहुली - मेखरागः छ जके ( सप्ताक्षरम् ) 

द्वितीयं सतृतीयं तदन्ये इह दीर्घम् | 
क्षण न दयते । 6 ष व यदि अरय तु पादे भवेत्सा किर चित्रा । 

चित्रसौरभम्- मेरूरागः ( नागनन्दिनीमेरुजन्यः ) इयं मुदितेयप्युच्यते । ( उदा-) बलाकाक्ुलबद्धम् । यसगाः। । 
भरतः 

(आ) सरिगमपधनिधस. चित्ताभिनयः 
धपमगस. ५ 

धि = सन्दशहस्तस्या ङ्गी कम्पनात् कतेव्यः। 
~ ~ स्वस्तिकम् करण मरार 

-के 0 † भ 7 तेऽवप समा दृष्टिस्समे शीष कतैरीदस्तचाटनम् । 
तिभङ्गीवलितं गति कण्चत्रऽकपहबे । ,. त्रिपताकः पुरोभगि कीडाभागनिरूपणे | 
स्वस्तिकौ चरणो चापि तच्चितरस्वसिकं मतम् ॥ उध्वोधोमागचलन हेसासस्य तथेव च । 

देवणः | । ति च पारर्वभागे तु रिखरः स्तम्मितस्तम्भदरीने | 
चित्रा-श्रतिः | दिनायकः 

डषमगप्रथमा श्रुतिः । चिताम्बरी-मेटकतां 
जम सरिग-०्मपन्धनिस. मज्ञ 



चित्रावती 

[^> मूं 

चित्रवती-मूना 

चिच्रवती शब्दे द्रष्टव्यम् । 

चितराहस्तः 

{ चित्रा मोक्तिकमेकम् ) 
सम्द्यो युज्यते चित्रताराथं चकिताकृतिः । 

चितरिणीहस्तः 
निषादरिषभश्चापि चि्िणी खर इष्यते । 
चित्रिण्यां तु प्रयुज्येत नाम्नाधेमृगरीषंकः ॥ 

+उद्ुग्र्ः 

चि तिण्य मिनयः 

अर्पह्टवग्रगरी्षयोभुजांसधारणेन कर्तव्यः । 
महारण 

चिन्ता--विरहावस्थः 

केनोपायेन सं्रा्तिः कथ वाऽसो भवेन्मम । 
दूती निवेदितेभवेरिति चिन्तां निदशेयेत्॥। 
अकेकरधविग्रक्षितानि वल्यरछनापरामरीः। 
नीवीनाभ्योस्संस्परेने च कायं द्वितिये तु ॥ 

भरतः 

_ स्यभिचारिभावः 

श्वसितोच्छसितसन्तापध्यानाथोमुखचिन्तनकारयोदयोऽनुभा- 
वाः । रेयैभ्ररोष्टद्रन्यापदारदारिग्यादयो विभावाः । 

भरतः 

आधिधिन्ता प्रियानापैः रात्यता ाक्तकाइयेयुक् । 

आधिः मानसी पीडा । शुन्यता विकलेन्द्रियता। उपलक्ष- 

णत्वादेकाग्ररष्टित्वस्रयादयोऽनुभावाः ॥ 
रामचन्द्रः 

यया चिन्तायतार्थषु खा चिन्तेयमिधीयते । 
रारदतनयः 

चिन्तानाम रेश्र्यश्ररोष्टद्रव्यापहारदारिग्यादिमिर्विभवेस्समु- 
त्पद्यते ¦ तामभिनयेत् निदश्सितसन्तापध्यानाधोमुखचिन्तन- 
कारयादिभिरनुभविः \। 

अवार्य - 

पेश्वयंश्ररो्टद्र्यक्षयजा बहुप्रकारा तु । 
हृदयवितर्कोपगता चिन्ता नृणां सुद्धवति ॥ 

२१५ चुक्रितम् 

सोच्सितेर्नि्सितेः सन्तापेश्धेव हदयराल्यतया ' 
अभिनेतव्या चिन्तां म्रजाविहीनेतरधृद्या च ॥। 

भरतः 
--चिवामिनयः 

हनुस्ले पताकंसतु चिन्ताभावनिषशूपणे । 

पुरोभागे पताकस्तु चलितस्तापदसचैने। 
सुचीहस्तश्चाखयित्वा द्चितग्ाङ्गकम्पने ॥ 

विनायकः 

चिन्दम्- देशीनृत्तम् 

बन्द्मिति कचित्पाटः। 

तिधा चिन्दं बुधः प्रोक्तं बिडचिन्दं तचिन्दकम् । 
स्वस्पचिन्द तृतीय च सैव स्यात्कर्चारिका ॥ ॥ 

चिह्वम्--दस्तप्राणः 

प्रयक्षाणां परोक्षणां वस्तूनां नाटयकर्मणि । 
स्थावरत्व जङ्गमत्वमेयुषामपि तादखाम् ॥ 

तदाकारप्रकटने तन्मुखस्य निरूपणम् । 
तत्स्थानदरेने वापि ध्वजानां चापि दडोनम् ॥ 
तंदायुधभ्रकटनं तद्रतेवं निदरेनम् | 
तस्प्रतिमादशेने वा तचेष्ठादटौने च वा| 
इत्यादिसेदेयन्नाटथे चिह्मिदयमिधीयते ॥ 

। "सीरः 

चिबुकम् 
चिवुकं सप्रधोदिष्टं जिहादन्तोष्ठकर्ममिः। 
ुष्रन ठेहन छिन्न खण्डन चुकित समम्। 
दृष्ट च टक्षणं त्वेषां विनियोगदच कथ्यते | 

ज्यायनः; 

अङ्ष्ठानुगत तेषां क्रियया लक्षिते स्फुटम् । 

तथापि लक्ष्यते किञ्िचचिवुकं सुखलुद्धये ॥ 
व्यादीण श्वसितं वक्रं संहते चटसंहतम्। 
सुरित चस्ति खेटमेव चिुकमष्टधा ॥ 

कुम्भः 

चिरविभासिनी- मेटरागः ८ धीरशङ्कराभरणमेखजन्यः 
(आ) सरिमपमनिधनिस. 
(अव) सनिपगरिस. 

चुकितम्-- चिबुकम् । 
दन्तप इन्तथोस्थितिदूरे ज॒म्भायां चुद्कितं मतम् । 



पृक्ता 

--द्न्तः 

दुरेसिथितिदंन्तपङ्न्तयोः चुतं तञ्च जम्भणे । 
चम्बितमिलयाह बिप्रदासः। 

भरोकः 

चका 
बुक्घारब्दपयायशब्दोऽयम् । 

चुष्छफम्- देरोनृत्तम् 

मङ्गरे रिखरदरन्द्ं हृदये स्थापयंस्ततः । 
सू. ग्रहीत्वा पश्चात्तु चरेचारीं कुरीरिकाम् ॥ 
तत्र दक्षो ईहसमुखोऽधोमुखो हैसपक्षकः। 
अथवा रेचितो हस्तो चतुर्दिद्व॒ गतिभवेत् ॥ 
तरसच्चेन प्रश्चात्तु पाद्छुटनमाचरेत् । 

न्मुखं च तती ् षेऽल्पद्यसखस्तिकं चरेत्॥। 

सव्यावर्तेन तिरिपमेवमङ्गान्तरेण तु । 
चतुरश्रे सम्मुखे च कर्तव्यो च कताकरो ॥ 
हृदये शिखरदन्मेकपादेन चेद् भुविः। 
नम्री भूत्वा च छररुते चतुर्बख्नसुन्दराम् ॥ 
भ्रमरी च ततश्चान्ते तकारण च कुटूनम्। 
भवतीलयादितालेन चुहकोडपनर्तनम् ॥! 

वेद्ः 

चूतमजञ्जरी- रागः 
न्यासांशग्रहयैवतध्व नियुता मन्द्रा निषादस्वरे 
यक्ता पश्चमषडजनिस्वनपदेः गान्धारतारभ्वनिः । 
स्वस्पस्वीक्कतमध्यमा च बहुरध्वाना निषादस्वै- 
विंदद्धिः परिकीर्तिता तिरिषयुक् चूतादिकां मञ्जरीम् ॥ 

नान्यः 

धैवतांशमरहन्यासा षड्जपव्छमव्जिता । 
मध्यारपा तारगान्धारा निबखा चूतमञ्जरी ॥ 

मतङ्गः 

चूडामणिः- शिरोभूषणम् 

चूडामणिस्समछुटः शिरसो भूषणे स्प्रतम् । 

चूडामणिः रिरोमध्ये। मकरो ख्लारोर्ध्े । 
भरतः 

चृणेपदम् 
तव्र चूर्णपदस्यादौ रक्षणं संगरणाम्यहम् । 
अनिबद्ध पदं छन्दोदीनं चानियताक्षरम्। 
अथपेश्चाक्षरोपेतं ज्ञेय वूर्णपदं बुधः ॥ कुम्भः 

२१६ चेष्टाव्यतिकरम् 

चूखिका- अर्थोपक्षेपक 
अथोपिक्षेपण चूडा बहर्धैस्सूतवम्दिभिः | 

कोहखः 

चूडा ~ चूलिका । 

चूलिकाय। कचिद्राह्ये कचिन्मध्ये निवेरानम् । 
मध्ये च वेणीसंहारे टद्यते चूकिका तथा ॥ 
तद विच्छेदहेतोसतु चूछिका भोजकत्पिता ¦ 
गभौङ्ङ्कमुखाभ्यामवहिष्काभ्यां सखभावतस्त्वङ्कत् ॥ 
इति वृत्ताविचेदस्य च हेतुतया चूका कथिता 
अङ्कमुख गभो: का्योऽस्मिन् चूछिकापि वा कुररैः ॥ 
माभूदिति वृत्तान्ताविच्छेदो विस्तरो वेति । 
अङ्कादबाह्यविवाङ्कमुखाङ्कावतासौ स्तः ॥ 

अन्तय॑वनिकाससथेः सूतमागधवन्द्मिः। 
अर्थोपक्षेपणं यत्र क्रियते सा हि चूकिका । 
एकैकानि रिरांसीति पक्षादौ सा च दृरयते ॥ 

रारदातनयः 

चूलिका संज्ञाश्चब्दोऽयम् ¦ नेपथ्ये स्थानस्थितानां कायैवञ्चा- 
(^ $ दिितानामालापानां यथा पटीमध्यगतैस्सूतमागधादिभिः। 

अर्थोपक्षेपण यल सा चूलिका । अत्र वन्दिनो नग्नाचा्यौः । 
यथा - 

अश्चव्थामाङ्के सूतः । मुद्राराक्षसे तृतीयाङ्के वन्दी । 

अश्वष्दरसतु आह - 
अन्तः पटीनिषिष्टेयैत्कियतेऽर्थनिवेदनम् । 
अन्तयेवनिकासंस्थेरचूलिकार्थप्रकारनम् ॥ 

सगर्ः 

--मणिवन्धमूषणम् 

रुचकस्योध्वे अग्रबाहुस्थाने प्रसिद्धा चूलिका ! 

चेतोहिता- चतुदेाक्षर्र्तम् 
वसन्ततिखकवरृतमेव रामकीर्तिंमते चेतोहितेव्युच्यत । 

चेष्टाभयकरम्- नमं 
चेष्टया विदधद्धतिं चेष्टाभयकरं बिदुः | 

¢ 

सर्दरश्वरः 

चेष्टाव्यतिकरम्-- नमं 
ग्यापारेणेव यन्यक्तमभिखाषानिवेदनम्। 
कुरुते तदिह प्राच्यश्वेष्टाठ्यतिकरं विदुः । 

सत्श्ररः 



चेष्ठास्यष्टीकरणम् छन्त 

चेष्टास्पष्टीकरणम्- न्म गान्धारमन्द्रा ... निषादाभ्यां सुस्थिता । 
थिते 1 संमोगेच्छामति्ोढां चेष्टया परव्रवीति यत्। तथा धेवततारा च कथितेयं समस्य ।। ॥ 

तदिह व्याहत चष्रास्पष्टीकरणमञ्जसा ॥ चोती_ श्रतिः 
सर्वेश्वरः ऋ ५ 

चेत्तीरागध्यानम् कडषभस्य प्रथमा श्रतिः। 
हनुम =. ई ्रतिञ्चतरसाकवह्रिररुणाम्बरगौरतनुरभीष्टवना । न्मते अष्टाद्रेव श्रुतयः ह 

पिकरवगखचित्ता चित्तदरा कीर्तिता चेति ॥ ++ 
सोमनाथः र] 

चेधुदी--करा 
0 १ छण्डणः--वायप्रबन्धः धृत्वा पञ्चविखासक्रषु चिबुकं चक्रश्रमि कुर्वती । १ 

हस्ताङ्घ्रद्रयजां च पृष्टपदवीयान्तन नीत्वा पदो । करूटादिबद्धः खण्डस्स्यच्छण्डणो वा्यमोक्षकः । वा 
॥ 4 + _ ५ शाङ्ग 
म्र पुनसाकरस्य सज पात्र च ताभ्यां खन ४ 

त + ४४ | अन्ते वाद्यप्रबन्धानां स च्छण्डण इति स्मरतः ॥ 
म रग कण्डनम्. ५ चोक्षकैशिकः--रागः -देशीख्याङ्गम् 

षडजग्रहांरकधरो विखसन्निषाद्- गीतवाद्योचितं कृत्वा सुचिरं यत्र नर्तनम् । 
न्यासस्फुरस्फुःरितपच्चमरञ्जितान्तः। चत्तावसानसमये श्रान्तेर्निष्पन्द सुन्दरे: ॥ 

सर्वसशेकवसतिधृतवीररोद्रोऽ- अङ्कश्च सोष्ठवेसितषेचिलन्यसतेव नर्तकी । 
पन्यासवेचमनि भवेटषभ टर्रेत् ।। छण्डन तत्समाख्यातं देरीनचृत्त विशारदैः ॥ 

कैशिकीजातियुक्तायाः कार्मारज्यास्समुद्धवः। 4 
ततस्सञ्जायते रागस्स नाम्ना चोक्षकेरिकः ॥ रलः 

नान्यः अयं ताटश्चास््रनिमाता महर्षिरिति वेमभूपाेन सङ्गीतचि- 
चोक्षपश्चमः- रागः 
ध सान्यासापिंतपञ्चमकर द्िश्रतिखयोऽब्यक्तः। 

न्तामणावुक्तम् । छुम्भकर्णशाङ्देवावपि ताप्रकरणे छत स्म- 
रतः । अयं उाठमहर्षिणा साकमेव स्मयेते। यथा ~ रखछला- 

मध्या प््चमिकाभ्यामुसन्नश्चोक्षपश्चमो रागः ॥ विति। 

॥ ो द्विरतिलरयरखित 0 छत्रकः- हस्तः 
पच्चमांशः पञ्चमान्तो द्विश्रुतिष्ठरवर्जिंतः । क का | 
पच्चमीमध्यमोद् भूतो चिज्ञेयश्चो्षपञ्चमः ॥ व सूचासुखः कायस्तिषठनतुपरि स्वस्तिकः । 

कट्यपः अधोमुखो नर्तकीमिदछत्रको हस्त उच्यते ॥ 
चोक्षषाडबः- राग | नागमह्टः 

छतभथरभरी _ भ्रमरी 

स्थितेकेनाङ्व्रिणा भूमै दण्डवचोरिक्षपेस्परम् । 
खद्रषाडवरागाङ्ख परिपूर्णसमश्वरः। 
षड्जांरो मग्रहन्यासो गातव्यश्चोक्षषाडवः ॥ 

त सोमराजः सन्यावते मवेयत्र सा छच्रभरमरी मता ॥ 
चोटमण्डलपालकः- देरीतालः कुम्मः 
पगा रगपा खगः प्टुतोलः प्तख्द्रुताः । छन्द्ः--प्रबन्धः 

ऽऽ॥55।55151० 

चोहारी-रागः 
चोदास्यथ अहन्यासमध्या षड़जाशसयुता । 

छक्ष्यते छन्दनामाथ तारस्तत्र यथेप्सितः । 
उद्राहे वा धरवाथां वा गेये बिसुदनामनी । 
अगे न भवेदत्र छन्द एवं निरुच्यते ॥ 

गोपतिष्पः 

हरिपालः 



छन्दः २९१८ 

छन्दः 

छादनादपयलयादेरुक्ताय छन्वे ईष्सितम्। 

--वाचम् 

खसितस्फुरितो यन्न क्रियते बहुधा करौ । 
तारं च सपृश्यते स स्याच्छन्दो यतिमनोहरः ॥ 

कुम्भः 

गाङ्गः 

--वीणावादनप्राणः | 

सितेन समायुक्तो बहुधा स्फुरितः करः। 
सस्प्रश्य तारं छन्दाख्यो यला च समर्ङ्कृतः ॥ 

। | पञ्वैदेवः 

बहुधा यत्र वर्तेते श्वसितस्फुरितो करौ । 
तारस्थानसपरो सं स्याच्छन्दो यति विभूषणः ॥ 

कुम्भः 

छन्दकैम्-गीतिः 
यन्न च्छन्दानुबयीसिगन्नङ्गानां न्यसनं मतम् । 
ततोऽस्य च्छन्दकं नाम विहितं पूर्सूरिमिः॥। 

कुम्भः 

-- गीतम् 

छन्दकं सवंगीतानामवसाने तु गीयते । 
चतुरश्च ञयश्रमिति तच्छरीरं हिधामतम्॥ 
येः केश्िवङखेनेवमिरवदध स्याचचतुरश्रकम् । 
अङ्ञेतुभिरयदद्धे उयश्र तदभिधीयते ॥ 
पादप्रमाण कतव्य सुखवच्छन्द्के बुधे । 
तुढरसरतिञुखे कार्य मुखताङेन वा बुधैः । 
गीतज्ञेदछन्दकस्यान्ते रीर्षकं सम्प्रयुज्यते ॥ 

छन्दोदरी--मेररागः ( खरहरधियामेरजन्यः ) 
(आ) सगरिगमपधनिष्स, 
(अव) सनिर्धमगरिस. 

छन्दोवती--रतिः 

षड्जे चतुर्थः तिः । 
छलम्--वीथ्यङ्गम् 

अन्याथमेव वाक्य छरमभिसन्धानहास्यरोषकरम् । 
भरतः 

यद्वाक्यं भरयोजनान्तरमुदिशय वचनसुच्यमाने कस्यविदचनै 
सन्यस्य हास्य अपरस्य रोषं जनयति तच्छलम्। करस व ण होई 

मज्ञ 

„ *, 

छया 

इति वचनं भकेभ्रयायनं प्रयोजनमुदिश्य प्रयुक्तं । तस्य पन्या 
अपि संबन्धिनां छटं बिद्ग्धजनस्य दास्य सप्रत्यावचनं रोष 
जनयति । 

भभिनवगुप्तः 
€^ ध्य 

छलनम्- अवमरेसन्ध्यज्गम् 

छादनरब्दे द्रष्टव्यम् । 

अवमानादिकरणे का्यान्त छटन विदुः | 
सिग: 

छनं प्राहुरन्ये तु क्रियमाणावधीरणम् | 
सेरः 

छलोर्तिः-- रक्षणम् 
काक्वा क्षेण वा यत्र पदं द्वध प्रयुज्यते | 
मधानमतिसन्धातु सा छलोक्तिः प्रकीर्तिता ¦ 

यथा -- रत्नावल्यां ~ भवति उखपामि ब्रह्मसू्रेणेयादि विदू- 
षकवाक्यम्। 

भोजः 

ऊछागहस्तः 

मध्यमानामिकाङ्गष्ठा संश्छिषठास्तु पुरोमुखाः। 
कनिष्ठा तजेन्यङ्कल्यावधोभागे तु चाकिते ॥ 

छागहस्त इति प्रोक्तो भरतागमवेदिमिः। 
पाश्चेभागे पुरोभागे बद्धदचेच्छागदरीने ॥ 

विनायकः 

ऊादनम्--अवमरासन्ध्यङ्गम् 

अपमानकृतं वाक्यं कायाथ छादने भवेत् । 
मरतः 

वाक्यमिति तदर्थो क्ष्यते । करोतिबैहुमानार्थ वर्तते । तेन 
दुष्टोऽप्यथोँ अपमानेन बहुमतीकृतः। तदपमानकलङ्कापवरणात् 
छादनमिति । यथा - सकर्दुःखावसान मे भगवान् हृतारानः 
करिष्यतीति सागरिकावाक्यम् । 

समिनवः 
छादने ~ मन्युमाजनम् । 
मन्युरपमानो येन मान्यते तच्छादनम्। अन्ये तु कार्यार्थ 

मसद्यस्याप्य्थस्य सहने छादनमामनन्ति। 

यथा - शुक्तिवासङुमारविरचिते अनङ्गडयनाहरिनन्दिभरक- 
रणे हरिनन्दिना ब्राह्मणरश्ाथं चौयैमात्मन्यारोपितम्। अन्ये तु 
अस्य स्थाने छनमवमानरूपमाहुः । 

रामचन्द्रः 

छया-- रणः 

रिमन्द्रा तारसंयुक्ता मरहांडान्यासमभ्यमा । 



छयाकोशिक ४ 

अस्पदोषा धपन्यासा छाया स्यात् षड्जवर्जिता । 
मभ्यमांरग्रहादयस्मात् शङ्गारे परिगीयते ॥ 

जगदेकः 

अथ छाया मध्यमांश्चमरहन्याससमन्दिता । 
तारमन्दर्षभा शषेस्स्वरेरस्पीयसी तथा । 
षड्जेन वर्जिता सेयं रागविद्धिरूदीयते ॥। | 

- हरिः 

छायाकौरिकः- मेररागः ८ मायामाखगीरमेरजन्यः ) 
(आ) सनिसगरिगमपनिस. 
(अव) सनिधपमगरिस. 

मन्न 

क्रायातरङ्गिणी- मेरुरागः ( हरिकाम्भो जीमेख्नन्यः ) 

(आ) सरिगरिगमपयघनिधनिस. 
(अव) सनिधपमगमरिगरिस.. 

मन्न 

छायातोडी- रागः 
पूव प्रोक्ता तु या तोडी लक्षणेन समन्विता । 
छायातोडी पुनस्सेव पच्छमर्षभवर्जिता ॥ 

जगदेकः 

-मेटरागः 

छाततोडी तदेव स्याद्विपाभ्यां रहिता यदा । 
्रतर्गोया। इय तोडीजातिः स्यात् 

--रागः 

रिपयक्ता च तोञ्येव छायातोडीति कीर्तिता । 

अहोबिरः 

हम्मीरः 

छायातोडी रिपलयक्ता स्रया सदुपाङ्किका । 
मदः 

छायाप्रथमिका तोडी ततः परम्दीयेते । 
पूरवोक्ततोडिरागस्य क्षणेन समन्विता । 
एतावान्भेद एतस्याः पञ्चमर्षभदीनता ॥ 

दरिः 

_ प्रथमरागः 

छायातोडी वुधैः प्रोक्ता मध्यमांशग्रहान्विता । 
पद्चमर्षभहीना च गीयते गीतकोविदेः ॥ 

मोक्षदेवः 

-उपाद्करागः 

ऋषभस्वरसयक्ता दःख्येव पविवर्जिता । 
माधवाख्येन विदुषा छायातोडीति कथ्यते ॥ 

भट्माधवः 

९१ छाय्ानद्य 

रागः ( ओडवः ) 
छायातोडी रिपयक्ता सञ्जाता षाडवान्वये । 
मृदुकम्पस्वरा मांसग्रहन्यासा दिवातनी ॥ 

नारायणः 
कायान _ प्रथमरागः 

नाटथपाङ्गं निगकम्पा मन्द्रपव्वममूषिता । 
छायानष्र च शङ्गारे सवीरे गीतकोविदैः ॥ 

मोक्षदेवः 

--रागः 

मध्यमेन निषादेनान्रोछिता व्यक्तपद्मा । 
खम्बावती तदंशान्तो शङ्गारे विनियुज्यते ॥ 

हम्मीर 

छायान्द्े्युपाङ्गा स्यात् षड्जेनेव विभूषिता । 
एतेन अशान्यासग्रहाः स एवेति उक्ताः । 

मदः 

छायापूवराऽथ न्रा स्यात् षड जांरन्याससंयुता । 
गान्धारे च निषादे च कम्पिता मन्द्रपद्वमा | 
परिपु्णस्वरा चेयं कथिता रागवेदिभिः ॥ 

हरिः 
षड़जाञन्याससंपन्ना घनिभ्यां कम्पिता तथा। 
पमन्द्रा परिपृणा च छायानद्य निगद्यते ॥ 

जमदेकः 

- रागः ( वेशो वादनक्रमः ) 

स्थायिने द्विगुणं षडज विधायास्मात्ततीवकम् । 
प्रोच्याधस्त्य प्रकम्प्याथ विरम्ब्य स्थायिन ततः ॥ 

तत्पूवे च ररकृत्य द्विरिव ताडयेदमुम्। 
ततो प्रह रधूकृत्य तदधस्त्या्थमस््डत् ॥ 

विङम्ब्य च द्रुतीफुयोरस्थायिनः पञ्चरसं ततः । 
सपष्ठा तृतीयं तदनु पद्चमस््ररमेत्य च ॥ 

दीर्घीङरय तमेवाथ प्रकम्प्याधस्तने मतम् । 
ग्रहन्यासाद् भवेच्छायानद्र स्रस्थानमादिमम् ॥ 
स्वरस्वृतीयो वरोषु तस्याः स्थायितया स्मृतः । 
एषा सालगनद्रेति छक्ष्यज्ञैः परिगीयते ॥ 

अन्यः कमः-- 
पद्मे स्थायिने छृत्वा ऋषभे वादयेत्ततः। 
प्रकम्प्य मध्यमे पश्चातश्चमे स्थिरतां नयेत्॥ 

अथ द्विवारं सम्प्रोच्य स्वरौ पद्छममधभ्यमो । 
गान्धारग्रषभस्या्मपि स्रा ततो जेत् ॥ 



छयानारः 

तसेवाधौन्तरमथ द्राघयित्वा रिमभ्यमो । 
हस्रे यदा न्यासः खल्यान प्रथम तदा । 
भवेत्साखगनद्रया इत्यन्ये ्राहुरन्यथा ॥ 

--उपाङ्गरागः ( वीणायां वादनक्रमः ) 

रई छतां मन्द्रषड़ज मध्यषड्ज समे च । 
त्रजेत्ततश्यावरोहिक्रमेण स्थायिनं खरम् ॥ 

आरोहेण ततः प्राप्य मध्यमे त विरम्बयेत्। 
स्वरं च धैवते सरष्ठाऽवरोषण ग्रह व्रजेत् । 
तद् सज्ञायते रागदछायानद्रमिधः स्वयम् ॥ 

वेभः 

--उपङ्गरगः 

नद्रपाङ्क भवेच्छाया नटय सा सांशषडजका । 
मन्द्रपश्वमसंयुक्ता गातव्या गनिकम्पिता ॥ 

मटूमाघवः 

छायानाटः- मेर्रागः 

छायानाटस्तु विज्ञेयः शङ्कराभरणस्रैः । 
आरोहणे निव्यैः स्यादवरोहे गवर्जितः। 
धेवतेद्राह्युक्तो रिन्यासोऽनेकमध्यमः ॥ 

साय गेयः । 
सहोबिरः 

छायानारः- रगः 

धग्रहन्याससयुक्ता गनिभ्यामपि कम्पिता । 
पूणो मध्यममन्द्रा च छायानद्र निगद्यते ॥ 

सोमराजः 

ऊायानारी- रागः 

धेवतांडा च तन्न्यासा नित्य पञ्चमकमस्पिता । 

षड्जर्षभाभ्यां भूयिष्ठा तारगान्धारस्ोमिता ॥ 
मन्द्रमध्यमसयुक्ता रिषभेण च पीडिता । 
छायानारीति सा प्रोक्ता सोमभूपेन भूतले ॥ 

सोमेश्वरः 

छायारागमूर्तिध्यानमू 
सूयेप्रिया सूयेमयूखदूना 

आहादयन्ती पथिकान् खकान्त्या। 
करे दधाना रणपद्ममाखां 

` छाया गृहिषठेह मनोज्ञरूपा ॥ 

सायाहे गीयते । छायेव सोरीत्युच्यते । इयं षाडवा । 
सगीतसरणिः 

छायारी्र- मेकरागः ८ धीरशङ्करामरणमेरुजन्यः ) 
(भा) सरिपमपधनिस. 
(भव) सधनिपमगरिस. 

मञ्ञ 

छायावेखाकरुली-रागः 
छायावेराकछुली धारा धादिन्यासस्त॒ मोपजा । 

मदः 
छायवेलाधुरी- रागः 
ततः परं तु छायान्या वेद्धेखधुली पुनः । 
परवप्रयुक्तया चासौ वेखाधुल्या समा भवेत्। 
एतावद्धेद सहिता मन्द्रे मध्यमकस्पिता ॥ 

हरिः 
छायावेखावली- रागः 

भ, (५ छायावेखावली तोडी वेखावत्कम्पमन्द्रमा । 
। हम्मीरः 

पूव वेखावटी प्रोक्त निजलक्षणलक्षिता । 
छायावेखावली सेव मन्द्रमध्यमकम्पिता ॥ 

जगः 

--उपाङरागः 

मध्यकभ्पितकरछाया स्यात् या सा सभ्यमस्वरः । 
छायावेरावलीप्यक्ता वेखावस्येव रक्षणे ॥ 

भटूमाधवः 

छायावेखाबुली-रागः 
एतदक्षणसंयुक्ता कम्पधेवतपञ्चमा । 
छायवेखाउलीपरोत्त संपूणां सप्तभिः सूरेः ॥ 

एतच्छब्दः वेखाउरी परामृशति । 
सोमेश्वरः 

कछायाञ्चोभितं- मेररागः ८ खरहरप्रियामेखजन्यः ) 
(आ) सरिगमपघस. | 
(अव) सनिधपमयधमगरिस. 

कित्तकः- मालरावृत्तम् 
सससस. 

विरदाङ्कः 

छिन्नम्-- चिबुकम् 
द्विजानां गादस्छेषः छिन्न व्याधो भये मृतो । 
व्यायामे रोदने शीते तन्मतं नास्यवेदिनाम्॥ 

ज्ययनः 



॥ 

* |, 
|, 

करणम् 

वेशाखस्थानके यत्र छिन्ना सयाकरमशचः कटी । 
अखर्पद्मस्तथा पश्वक्षेत्रे तस्याः करो भवेत्। 
तत्ताखभञ्चने दिन्नमङ्गस्य प्रतिसारण ॥ 

ज्यायनः 

अव पार््णिनमनेन्नमनाभ्यां करटीछेदः काथ इत्यमिनव- 
गुप्रपादाः। 

| केम: 

छिन्नः--दन्तः 

छिन्ने तु दढसंश्टेषो वेदने व्याधिशीतयोः । 
वीटिकाेदने भीतो व्यायामादिष्वपि स्मृतम् ॥ 

सशोकः 

-- वीणायां दक्षिणहस्तव्यापारः 

तजेनी पाश्सखग्ना तन्तरिकानामया यदा । 
बहिराहन्यते प्राह तदा चिज्नममिन्नधीः ॥ 

--वायप्रकारः 

वां द्रूतखयै यत्र सहसा विनिवर्तते । 

सवातोयेषु भिन्नेषु प्रकारदिच्छन्न एव सः ॥ 
भरतः 

वाद्यम् ( दक्षिणहस्तव्यापारः ) 

तजेनीपाश्वेरग्नायास्तन्त्या बहिरनामया । 
हनने छिन्नमाचष्े श्रीमत्सोढलनन्दनः ॥ 

किन्नकः--भज्गतारः 
द्रतदय घु चत्वारो गुरवः । ००।५555 

गनन्यः 

कछिन्नविद्धः-वाारङ्कारः 

अवपाणिग्ेदङ्गेषु पणवोपरि पाणिकः । 
यद् भवति वाेेषु छिन्नविद्धस्वसो भवेत् ॥ 

भरतः 

अवपाणिप्रहारेण मृदङ्गेषु भवेच्च यत्। 
पणवे ह्यपरिपाणिः सप्रहारसमाश्रयः ॥ 

मृदङ्गछेद भेदाच्च पुनस्सारुडिक्रिया सिवद । 
विचिन्नमिन्नाया ज्ञेयेत्याचष्ट मिथिलेन्धरः॥ 

छिन्नस्य छिन्नविद्धस्य वामवेधात्परस्परम् । 
विज्ञेयो विद्ध इत्येवमर्ङ्कारस्तु सूरिभिः॥ 

मान्यः 

२२१ शेहारी 

छिन्ना-कदी 

मध्यस्य बलनाच्छिन्ना श्रमे पृष्टविलोकिते । 
जउ्यायनः 

नते तियेद्गमुखे मध्यवल्नाद्धजते कदी । 
चिन्नाऽमिधा सा व्यायामप्ष्ठतः प्रेक्षणादिभिः॥ 

विप्रदासः 

छेदः वा्प्रबन्धः 
यत्र विकिद्य विचि वाद्य वाद्यविश्चारैः। 
विकृतं वादयते हस्ततलघतिद्रतसुहुः । 
स छेद इति संम्रोक्तः प्रबन्धोऽन्वर्थनामकः॥ 

वेमः 

रतैः करतत्मघतेर्विकृतेयेत्र बाद्यते । 
वादय विद्य विचिद्य छेदमिछन्ति तं बुधाः ॥ प 

शभिः 

छेद्यकम्--गीतखेदः 

भिन्नवाक्यतयाथीनां उेयकं संप्रचक्षते । 
वेमः 

छेवाडी- प्रथमरागः 

हिन्दोटकस्य छेवाडी भट्ातान्तसमुद्धवा । 
षड़्जासषेभहीना स्यात् शङ्गारे मनद्रधैवताः॥ 

मोक्षदेवः 

छेवाडी- रागः 

छेवाडी रिषभत्यक्ता सव्या भाषया मता । 
मदः 

अशो प्रहे षड्जकधा रिहीना 
गान्धारमध्यध्वनिधवताद्या । 

विश्वप्रसन्नेगैमकैः प्रकीणां 

छेवाहिकाल्यािदहितेह भाषा ॥ 
नान्यः 

षट्स्वरज नितेगेमकेदछेवाडी रिषभवर्जिता राच्चत्। 
धैवतशब्दविकीणां गापन्यासेन संयुता भवति ॥ 

कृट्यपः 

-~-भषिारागः 

हिन्दोरभाषा छेवाडी भरहांशन्यासषड्जका । 
भारधा सगेमन्द्रा गापन्यासा रिवश्चिता ॥ 

भट्माघवंः 

छोहारी- रागः 

मध्यमग्रहणन्यासा षडजांशा निविवर्जिता । 



सक्षूरी 

गसमन्द्रा च सतारा च शछोह्यसे स्यात्समस्वरा । 
संग्रहमा येन केनेयं शङ्गारे विनियुज्यते ॥ 

| जगदेकः 

ज 

जघ्बूटौ- मेररागः 

(आ) सनरिन्ग०च्न्पन्धयन्न्स. 

(अव)सनिन्घन्पन्मगन्रिन्स. 
मेख्टक्षणे 

जंभेरी --भङ्गतारः 

छत्रयं दय विरामान्तं पुनस्तथव । । ¡1 ० ऽ 
नान्यः 

जकरी- देसीनेत्तम् 

यवन्या भाषया युक्तं यल गीतं सुनिश्चलम् । 
कोलादिगजरायुक्तं महाङ्गेन विभूषितम् ॥ 

विदध्यान्नतंने नानाख्यल्लयवि चिश्ितम् । 
कोमरङ्गेयदा सृत्य भ्रमयदिविरानितम् ॥ 
सराब्दादिक्रिया यच ध्रुवञ्चम्पादिमेदतः | 
यल चेष्टाविरहितं तन्यृत्तं जक्षरीमतम् ॥ 

पारसीकः पण्डितेस्तु उद्राहः स्वस्वभषया । 
यद्रीतं जक्रीसंज्ञे यवनानामतिप्रियम् ॥ 

वेदः 

जगजञ्खम्पा-देरीतारः 
जगञ्छम्पो गदश्च विः 5००० 

मदनः 

गुरोः परं विरामान्तं द्रूतयोयगरं भवेत् । 
जगञ्द्म्पामिषे ताले ताखज्ञेः परिकीर्वितम्॥ ऽ ० 

वेमः 

जगञ्ज्योतिर्मह्ः 
नेपाखमहाराजोऽयम् । १६२० काठके आसीत् । 

विग्रदासीयसङ्गोतचन्द्रमन्थ दक्षिणदेश्ादानीय तस्य व्याख्यां 
नेपारुभाषायां रचयामास । तस्य म्रन्थस्य नाम भरतसारसङ्ग्रह 
इति । 

जगतीच्छन्दोवरत्तानि 
सहस्राण्यथ चत्वारि नवतिश्च षड़त्तरा । 
जगत्यां समवणानां व्रत्तानामिहं सर्वशः ॥ 

। भरतः 

जगदेकमहः 

सङ्गातचूडामणिकारः । अय विक्रमाङ्कदेव इति प्रथितनाम्नः 
त्रिभुवनमहस्य पत्रः । सोमेश्वरस्य पुलः। पाश्चात्यचाल्टक्य- 
राजवश्चीयः। ग्रतापचक्रवतींति बिरुदवान् | 

कारः के. प. ११२४ - ११४५. 

जगद्ररः 

सङ्गोतसर्वसूकारः । अनेनैव।स॒द्राराक्षसव्यारव्यापि कृता। 
अये शुभकरास्राचीनः, यतः शमङ्रोऽग प्रहसति । मुद्राराक्षस- 
व्यास्याने गोडेन्द्रगजपतिप्रस्तावोऽस्ि । तस्माद्ये १५१० का- 
लीनो भवेत् । सं - स इति खाञ्छितः कश्चन मन्थ उपरुन्धः। 
अय सगीतसरणिवां सङ्गीतसर्वस्व वा इति विप्रतिपत्तौ, स- 
क्गीतसरणौ, सं. स. इति संक्ञित्रन्थस्विषयाणाममावात् , 
सङ्गीतसवंरवे अरपभागस्येवोपटभात् उपरिभागे तस्योपटम्भः 
स्यादिति, सं. स. संज्ञित भ्रन्थः संगीतसर्वस्न नष्टभाग इति 
मन्यामहे । स. स. संज्ञिते कदो सरखतीदासा इति मन्थकर्- 
बिरुद उपरम्यते । उदयवत्सनामापि टरयते । 

उदयवत्सः क इति न ज्ञायते । उपटर्न्धभागे गीतताटादि- 
क्षणे किनाथस्य रत्नाकरव्याख्याया अनुवादः गेकरू- 
पेणासि । तस्माककटलिनाथादर्वाचीनः | 

जगन्मणिः- मेररागः ( नरभेरवीमेरुजन्यः ) 

(आ) सरिमगमधनिपधनिस. 
(अव) सप्रमगरिस. 

मर््जञ 

जगन्मोहनम्- मेररागः ( जलार्णैवमेरुजन्थः ) 
(आ) सरिमपधसनिस. 
(अव)सनिधपमगरिस. 

मन्न 

जगन्मोहिनी- मेरूरागः ( मायामाल्वगौर्मेखजन्यः ) 
(आ) सगमपनिस. 
(अव) सनिपमगस. 

स् 

जङ्गलः- मेखरागः ( धीरशङ्करामरणमेख्जन्यः ) 

(आ) निधनिसरिगमपधनि. 
(अव) धपमगरिसनिधनिस. | 

मञ्ज 

जद्ा ४ 

नताक्षिप्रो।हिताख्या वर्तिता परिकीर्पिता । 



जर्धाखप् 

परावृत्ता तिरश्चीना निस्सेता च बहिगेता। 
कभ्पितेति च जङ्घा तु दशधा परिकीर्तिता ॥ 

वेमः 

निस्सृता च पराघृत्ता तिरश्चीना च कम्पिता । 

बहिष्करान्ता च विज्धेया जका पञ्चविधा बुधैः ॥ 
सोमेश्वरः 

भ्रामितं निस्सतं कम्पं तिरश्चीन बहिगेतम् । 
इत्येतदपि जद्खयाः कर्मोक्तं पञ्चधा परैः ॥ 

ज्यायनः ` 

जङ्घाम् - चक्तकरणम् 
स्थानकं खण्डसूच्यास्यमधोगतरिरस्तदा । . 
अव्रावरोकिता दृष्टिः पताकफणिहस्तको । 
जद्काखुकरणं तत्स्याच्छासो रङ्कितजङ्किका ॥ 

नन्दी 
ठद्धितजङ्घका गतिः । यथा 

रूण्डसूच्यां न्यसेत्पादं नतम।कृष्य वेगतः । 
तज्ङ्घार्धितेन्येन तथा छङ्गितजङ्धिका ॥ 

जहाटद्कनिका- देरीचारी 

चरण तु तिरइचीने किञ्चिदाुञ्ितं पुरः । 
उतप्छुखय पदेनैकेन छङ्घयेद्रगने यदि । 
जङ्ारङ्कनिका चारी तदा तन्ञेरुदीरिता ॥ 

| वेमः 

जक्घादता-दे्ीचारी 
अन्तश्रेमस्य पादस्य तरुमडगरेः परस्य तु । 
जालुनो मून विन्यस्येत् तस्येव भ्रमतो बहिः । 
तटं न्यस्येजानुपावै जद्घावतां भवेत्तदा ॥ ` 

वेमः 

जंडथू--देनम् 
सच्चारशन्य देबैस्याद्यत्तजडमुदीरितम्। 

दारदतनयः 

जडसा- व्यभिचारिभावः 
सवकायाप्रतिपत्तिः। इष्टानिष्टश्रवणदरैनव्याध्यादिमिरत्पद्यते। 

अकथनाभिमाषणतृष्णीभावनानिमेषनिरीक्षणपरवसत्वादयोऽनु- 
भावाः। 

भरतः 

प्रतिपत्तेरभवेन स्तब्धता जडता मता । 
सा समुत्पद्यते खोक दयितालोकनादिमिः। 
अस्यामपि भवेत्सदयस्त्व निमेषनिरीक्षणम् ॥ 

सर्वेश्वरः 

जनितम् 

--विरहाक्खा 

ष्टा न किञ्चिसपरनते न णोति न पश्यति । 
हाकषटटवाक्या तूष्णीका जडताया गतस्मृतिः ॥ 
अकाण्डे दत्तहुङ्कारा तथा प्रशिथिखाङ्गका । 
शरासम्रस्तानना चैव जडताभिनये भवेत्।। 

भरतः 

जनकः-देशीतारः 

जनकाभिधतारे स्यान्नयसेभ्यः परं गुरूः 1 
रीसागारीगामापामाधनिससगरी- 

।111551155 
अभः 

परस्मिन् जनके बाणाः चत्वारः काभुकानि षट् । 
| | || 5555555 | 

गोपतिष्पः 

जनरञ्जनी-मेरखरागः ( धीरङ्कराभरणमेख्जन्यः ) 
(आ) सरिगमपधपनिस. 
(अव)सधपमरिस. 

मलन 

जनवराली- मेररागः ( मायामाखवगौरमेकजन्यः ) 
(आ) सगरिगमधनिधस, | 
(अव) सनिघपमगमरिगमरिस. 

मज 
जनानच्दिनी- मेररागः ( नटभेरवीमेख्जन्यः 
(आ) सरिगरिगमपनिधप. 
(अव) सनिधपमरिगमरिस. 

मलञ्ञ 

जनान्तिकम् नाट्यधर्मी 
तरिपताकाकरेणान्यामपवायान्तरा कथाप् । 
अनन्यामन्लणं यत्स्यात्तञ्ननान्ते जनान्तिकम् ॥ 

रसिकरसायने 

जनान्दोरिका-मेलरागः ( खरहरमियामेखजन्यः ) 
(आ) सगरिगमपनिधनिपधनिस, 
(अव)सनिधमगरिगमस, 
ति मनज्ञ 

जाचतम्-- करणम् 

जनितायाः करो यत्र रताख्यो दक्षिणो भवेत्। 
जनिते तत्समस्तानां क्रियाणां जनकं यत्तः | 

ञ्यायनः 



जनिता २२४ 

जनिता यत्र चारी स्यदेकस्तु खटकामुखः। 
बक्षस्यन्यो खताहस्तः तदुक्तं जनितं बुधैः! 
एतक्कियाणां सवासामारम्भे विनियुज्यते । 

नेमः 
जनिता यल्न चारी स्यान्मुष्टिर्वक्चस्खलेऽपरः। 

करो रताकरस्तस्स्यादारम्भे जनितं करे ॥ 
भकशोकः 

जनिता--चारी 

एकस्समस्ितः पादस्ततोऽन्यस्तरुसख्चरः। 
खटकामुखहस्तरस्याद्रामोऽन्यस्तु खताकरः । 
यत्र सा जनिता चारी कथिता चत्तकोविदैः ॥ ॥ि 

प 

जपोनतिः- मेखरागः ( धीरशङ्कराभरणमेरजन्यः ) 
(आ) सगपधनिषस. 

(अव) सनिपधपमगरिस. 
मज्ञ 

जयः- दरीतालः 

जये जोखो दरतो ष्टुतः । । 51००७ 
श्रीकण्ठः 

जयताले ठघुगुरू खेद्रोदो ष्टुतस्तथा। ।ऽ।। ० ० ऽ 
वेमः 

निधासानिधपासागारीसा. 
जग 

ग्ट: प्ते गौपटेश्च जयताखो जयप्रदः । ऽ । ऽ 555 $ 
मदनः 

अयघण्टया- ताख्वायम् 

जयघण्डा कांस्यमयी दैर्घ्ये हस्तेन सम्मिता । 
पिण्डे त्वधाोङ्गरूमिता बतला मसृणा समा ॥ 

अस्याः पयेन्तककिते रन्ध्युम्मे निवेरिताम् । 
दृढां द्विगुणितां रज्जु धृत्वा वामेन पाणिना ॥ 

दक्षिणस्थेन कोणेन ताडयेज्नय घण्टिकाम् । 
जायन्ते जयघण्टायां पाटा देङ्कारबन्धुराः ॥ 

वेमः 

सितेन कोणेन तु डेङ्कृतीति 
पाटाक्षरोहासितनिखनाटथा । 

तथेव पाटान्तरवर्णवणां 
विचिततवणामिहवादयेत्ताम् । 

तालखदिकेष्वत्र सुजातदेम- 
पत्रोपरेपं विदधीत विद्धान् ॥ 

म्भः 

जयमङ्गरः 

जयनारायणी- मेररागः 

(आ) सन्रिन्गमन्पध०््०्स,. 
(अव) सनि०््धपन्मगन्न्रिस 

मेरखुटक्षणे 

जयन्तम्- करणम् 
करावधैपताकास्यो पुर स्ताष्टिनिवेरितो । 
डोकितश्चरणस्त्वेकस्त्वन्यो विषमसच्रः । 
एवं यल भवेत्तद्धि जयन्तं करण मतम् ॥ 

हरिपालः 

जयन्तः- गीतारुङ्कारः श्रवभेदः 

आदिताखो जयन्तः स्याच्छरङ्गाररससंयुतः। 
रुद्रसंख्याक्षरपदे रायु्रेद्धिकरः परः। 
एक एव लघुयस्मिन्नदितारस्स कथ्यते ॥। 

संगीतसारः 

जयन्ती- मेखराग । 

जयन्यामपि पणायां निषादो वक्र उच्यते । 
वक्रो रागगतिः। भरवीमेखजो रागः । 

परमेश्ररः 

जयप्रियः- गीतारङ्कारः (मस्यमेदः) 
घुुरुरैधुयत्र स तालो दसकः स्मृतः । 
तार्य रसे बीरे कर्तव्यो जयमटथके ॥ 

सगीतसारः 

--देञ्चीताख । 

अथ ताके जयभ्रिये । भगणो दद्रयं प्रोक्तम् । ऽ।1 ०० 
कुर्म ई 

जयप्रियमण्टः- तारः 

मण्टथे जयभ्रिये ज्ञेयो जगण प्रयोगतः! । ऽ। 
वेद् & 

-देशीताल ह । 

जयप्रियामिधो मण्ठो जगणेनेह कीर्वितः। । ऽ । | ॥ 

` जयमङ्गलः- गीताङ्कारः ( श्रवमेदः ) 

दिघ्नद्रादङ्व्णाङ्रस्तारे वे ञ्चम्पके भवेत् 
वीरश्वङ्गाररसयोः जयक्ज्ञयमङ्गलः । 
द्रुतद्वयै विरामान्तं रघुनेकेन श्चम्पकः-॥ 

- देशीता = 

खघुद्रय गुरो च गुरुश्च जयमङ्गरे । । । ऽ 1 । 5 ॥ 
वेम 

संगीतसारः 



जयमनोहरी 

जयमनोहरी- मेररागः ( खरहरपियामेलजन्यः ) 
(आ) सरिगमघस. 
(अव) सनिपमगरिस. 

मञ्ज 
जयमह्टः- देशीतारः 

जगणो छो द्रतो पश्च जयमह् इति शरुते । 

९ मावाः। 
ताङख्ष्स्तारः 

अयमारा-प्रजन्धः 

जयमाला प्रगातव्या जयताख्मनोहरा । 
जयादिपदसंबद्धा द्विधा सा भिन्रटक्षणा ॥ 

मेदिनी नन्दिनी प्रोक्ता ततो घ्रन्दावनी कमात् 
मेदिनी जयतालेन तेनान्येन च नन्दिनी ॥ 

बरन्दावनी च विख्याता जयेनान्यद्रयेन च 
गद्यपद्यम्रबन्धेन गातव्यो गीतकोविदैः |] 

श्रीकण्ठः 

यस्यद्राहादयो भद्घेः पदैजयपदादिकैः | 
रच्यते जयमाखास्यम्रवन्धस्स पुनस्िधा ॥ 

मेदिनी नन्दिनी ब्ृन्दावनीव्येतासु मेदिनी । 
प्रगीता जयतालेन नन्दिन्यन्ये तु केचन ॥ 
वृन्दावनी जयेनास्यताखाभ्यामपि गीयते । 

एतत्तयमपि द्वेघा प्रत्येकं गद्यपद्यतः | 
पदैरन्यरिहाभोगो भवतीर्युचिरे परे ॥ 

पदैजेयादिकैर्गेया जयतालेन संयुता । 
जयमालखा भवेदेवं देवतानन्ददायिका ॥ 

पण्डितमण्डश्ी 

इरिपालः 

इय न्निविधा, जयनन्दिब्रह्यातेश्च । पुनः गद्यपदयप्रभेदेन 
खा द्धिघा। 

सोमेश्वरः 

--- देशीतार 

जयमाखा दरो गपो । ०।55 
श्रीकण्ठः 

जयमोहनम्-मेररागः ८ गमनश्नममेरजन्यः ) 
(आ) सगमपधस, 
(अव) सनिधपमगरिस. 

जयरामः- मेखरागः ( हरिकाम्भोजीमेख्जन्यः ) 
(आ) सरिगमपधनिस. 
(अव) सनिधपमगस. मञ्ज 

0 

२२५५ | जयाभरण 

जयश्रीः प्रबन्धः 

भयमेव विजयश्रीः । 

यस्योद्राहादयो बद्धाः पदेस्तेन्नैः स्वरे सथा । 
बिरुदेरपि गीयन्ते तारेन च जयश्चिया ॥ 

विजयभ्रीप्रबन्धश्च न्यासस्ताटद्िमानतः । 
आभोगः स्वपदेरन्यैः कर्तव्य इति केचन ।॥ 

पण्डितमण्ड्ती 

-देश्षीतालः 

जयश्रीनाभ्नि तले तु क्रमेण गख्गा खगौ । 51515 
वेमः 

-मेररागः 

कोमलाख्यो रिध यत्र गनी च तीव्रसंक्ञितौ । 
मस्तीत्रतरसंज्ञः स्याज्नयश्रीनामके पुनः । 

भारोहणि रिधौ नस्तो निस्वरोद्राहमण्डिते ॥ 
प्रथमम्रहरोत्तरगेया । 

अहोबिलः 

जयसिंहः 

अर्य लिभुवनमह् इति प्रसिद्धश्चक्रवतीौ स्यात् । एतन्ामाने 
बहव आसन् । एतदीययन्धो नाद्यापि छल्धः । हम्मीरेण शङ्गा- 
रसारे अस्य नाम गृहीतम् । च्रिभुवनमल एकादश्चशतके चक्र- 
वत्यांसीत्। पश्चिमचादुकथ चक्रवती चायं कस्याणनगरमधिब- 
सतिस्म। 

जया _ पुवावृत्तम् 
चतुरक्षरा। प्रथमतृतीययोटेघुः । 

अधमानां प्रयोक्तव्या काभेन जया सदा । 
अतर चाचपुरस्ताखः पाटाक्षरसमन्वितः ॥ 

(उदा) वणन्तरे (छाया) बनान्तरे -- 
मास्यः 

काुमेनेति कक्ुभरागस्य भाषास्न्यतमेन रागेण । 
<= श्रति 

ऋषभस्य द्वितीया श्रतिः । 
अनूपः 

जयानन्दः - देताः 

जयानन्दे सगौ मतो । । 1555 | 

जयाभरण- मेररागः ८ सूर्यकान्तमेरुजन्यः ) 

(आ) सरिगमपधनिस. 
(अव)सधनिपमरिगमरिस,. मञ्च 



जजर द 

जजरः 
इन्द्रभ्वेजरूपः वेणुनिर्मित अष्टोत्तरशताङ्गरप्रमितः पञ्चपर्वा 

चतुभन्थिस्ताटग्रमाणः । ॥ | 

जरपूजा 
पद्पर्वयुतो वशो जजर: परिकीर्तितः । 
ऊर्ध्वपर्वणि शङ्खः स्यात्तदधो नीखवर्णकः ॥ 

ततः पीतस्ततो रक्तश्चितवर्णस्ततः परम् । 
सव॑वणंपताकाभिस्सर्वतस्समलङकतः | 

सखभङ्करः 

जजरस्तुतिः 
बरह्मणाभिहितदरक्रः सुराधीशो ध्वजेन हि । 
जजेरानकरोदिष्नान् तेनोक्ता जअओरस्तुतिः ॥ 

जजैर इति उाक्रध्वजस्य पूवाचयेदर्धितः संज्ञाशब्दः । 
सागरः 

जल्ीडा- संगीतशरज्ञाराङ्गम् 

नदयादो मजनविखसो जल्कीडा । 

जलशयनम्--उद्ुतिकरणम् 
विधाय द्पैसरण तदन्ते जखशायिवत्। 
शयितं भुवि यस्मोक्तं तद्वारिरयनं बुधैः ॥ 

जरदोखरः- मेखरागः ( हरिकाम्भोजीमेखजन्यः ) 
(आ) सरिगमपघनिस. 
(अव) सनिधपमनिधमगरिमगस. 

मज्ञ 
जख--धरवावृत्तम् 

आये चतुर्थक- 
मन्त्ये तथा गुरुः । 
यस्यास्तु पादतो 
ज्ञेया हि सा जखा ॥ 

{ तरगणो ) 
एसा हि वावुणा = एषा हि वायुना । 

मध्यमाधमपात्राणां जला माखवपद्चमे । 
पव्ववक्तृश्च करुणे पादाक्षरविनिर्मितः ॥ 

जलाणैषः-मेखकतां ( रगः ) 
सरिग००्न्मपधन्निन्स, 

ननत्य ` 

मञ्ज 

जाति 

जवः- वणांर्डकारः 

सरिगमपधनि, सनिधपमगरिस, सरिगमपधनि, धपमग- 
रिख, सरिगमपध, पमगरिस, सरिगमप, मगरिस, सरिग- 
मगरिस, सरिगरिस, सरिस, स. 

प्रतापसिहः 

जाजीवसन्तः- मे्रागः ( धीरशङ्कराभरणमेरुजन्यः ) 

(आ) सरिगमपधनिस. 
(अव) सधपमगरिस. 

मन्न 

जाड्यम् 

जाडयमस्थिरचित्तत्वम् । 
भावविवेकः 

--चित्राभिनयः 

हृदये सुकरं बध्वा पुरोभागे त्वमङ्कलः। 
कणंसाने सूचिहस्त इष्टानिष्श्चतौ भवेत् ॥ 
पुरोभागे कर्तरी तु चारिता चिरहार्थके । 
ऊभ्वोधोभागचछितो मयूरो वर्षदरीने ॥ 

जातयः 

दाभ्यां त्रिभितुर्भिवां स्वरेरातिस्तु जायते । 
फणिाशमाजोरवानररशिवकोकिंखाः द्िखरसम्मिताः द्धा 

अजसुकरब्रषहरिणर्वश्वा षट्तरिस्वरसम्मिताः विकरतजातयः । 
मयूर्याप्रमातङ्गमावुषपच्रास्याः पञ्चचतुःस्वरमिश्राः सङ्कर- 
जियः । 

तेषां क्षणं भ्रयेकं वक्ष्यते | 

पिनायकः 

ओमापतम् 
जातिः- तारमराणः 
अनुगायामिते धर्मकारणं जातिरुच्यते । 

व्याख्या - 
अनुगतवुद्धेः कारण धमो जातिः । 

अय मनुष्यः मनुप्येष्वयं विग्रः इलयनुगतवुद्धिः । तथेव ताले- 
ऽपि चतुरश्रत्यश्रादिबुद्धिः । 

चतुरश्रस्तथा जयश्च इत्नि तालो द्विधा मतः| 
चच्चतपुटश्चाचपुट इति नाम तयोः कमात् । 
अन्येषां चेव सङ्कीण गान्धर्वेऽभिदघुबैधाः ॥ 

व्याख्या - अन्येषां षट् पितापुत्कादीनां सुद्धवः सङ्कीणां न 
नाय्ये मयोज्याः । गान्धर्वं एव श्रयुक्ताः। ` 

भच्युतरायः 



जातिः २२७ 

अस्मिन् विषये जेनमतचूडामणिमततारुकटाविलासादिम- 
तानामसामञ्जस्य अच्युतरायासुक्तं खण्डिते च यद्यपेश्चा तत्र 
परयन्तु विपश्चितः कः 

अुगतबुद्धेः कारणे धर्मो जातिः । अयं मनुष्यः मनुष्येष्वयं 
विप्रः । तथेवा्य ताः चतुरश्र इदयादिवबुद्धिः । 

चतुरश्रस्तथा उयश्र इति तारो द्विधा मतः 
चच्चत्पुटश्चाचपुट इति नाम तयोः कमात् ॥ 

युग्मस्य ये त्रयो मेदाः षडयुग्सस्य प्रकीर्तिताः । 
तेषामन्योन्यसंसगत्सङ्कीणां बहवो मताः ॥ 

अय भावः ~ युग्मस्य चच्च्पुट चाचपुटयोः त्रयो भेदाः, एक- 
करः, दिकः, चतुष्क इति । च्चत्पुट चतुष्कङ्स्य षोड 
गुरवः । द्विगुणवधेमाने चतुष्कले द्वात्रिंशत् । तस्य द्िगुणि- 
तस्य पुनश्चतुष्षष्टिः पुनरिराणितश्चतुष्करोऽ्टाविंशाव्युत्तरङतगुर्- 
को भवति । अयं द्िगुणक्रमः। तथेव ठघुश्चेदष्टौ रघवः एक- 
कटः । अष्टौ गुरवो द्िकलः। पोडरागुरवश्चतुष्कलः इति लयो 
भदाः । आहय नव भदः । तथेव चाचपुटोऽपि नवभद 
स्यात् ¡ तयोरन्योन्यसंबन्धात् बहवः सङ्कीर्णां जायन्ते । सङ्कीर्ण- 
जातेः पद्व सप्र नव दटरोकादजश्च द्वादश्च वा कलाः । यथा - 

चतुरश्रव्यश्रयोरधमिश्रणात् पच्रगुरुः सङ्कीर्णः प्रभवति । 
चतुरश्रत्यश्रचतुरश्राधेमिश्रणात् नवगुरुः सङ्कीर्णः सप्तक 
सहं ज्यश्रामश्रणाद् दगुरुरसङ्काणंः । एवमन्यत्र । कचित्तु 
चतुद्रपव्वदरषोडञसप्रद्रगुरुका इति चतुधां सङ्कीणताट- 
माहुः । षट्पितापुलकादिताखानां समुद्भूतं सद्कीर्णत्वं न नास्ये 
प्रयोज्यमिति कंचिदाहुः। तन्मते सङ्कीर्णजातिगान्धर्वं एव 
प्रयुक्ता । ननु चतुरभ्रत्रयश्रखण्डसङ्कीणमिश्रा इति जातयः 
पच्च वतन्ते । न, मिश्रस्तु न जातिः । 

ताख्जातिश्चतुधां स्यान्मिश्रसतु न प्रथग्भवेत् । 

इति शङ्गेदवः । तत्र ते पञ्चाशन्न्यायेन चतुरश्रस्य 
संप्रहे । च्यश्रोऽपि संग्रही तरस्यात्ततोऽपि सम उच्यते । तदेतन्मत- 
मप्यसत्। 

मिश्रादिञ्चब्दसामर््यान्मिश्रः सङ्कीर्णखण्डयोः। 
अन्तभोवे तयोस्तस्मात्प्रथक्त्वं नोपपद्यते ॥ 

चूडामणिकारस्तु - 
चतुरश्रादिश्चब्दानां योगरूढथाः प्रवर्तनात् । 
चतुरश्रादिजातीनां न परस्परसङ्करः ॥ इति । 

जातिश्रष्टाश्च ये ताखाः मालातालाः प्रकीर्तिताः| 

जातिः 

अन्यक्तसंहिताः प्वजातयः पूर्वचोदिताः । 
एकादश्चादिमेदेन माखतालः प्रकीर्विताः ॥ 

अय भावः - अन्यक्तसंहिता इति । पूर्वोक्तनियमेन विना 
एकेकेनानुद्रतेन सहव्तते चेन्माखजातिः । 

भच्युतरायः 

जातिः 

इदानीं सर्वपूर्वोक्तवाद्यवस्तु प्रजीवनात्। 
जायमाना जातीर्टादज् नमस्सरक्चषणाः ॥ 

यदा ह्यष्टाद्रावि धाः प्रोक्ता गीतिषु जातयः । 
वादयेष्वपि च विज्ञेयाः तथाष्ठादडा जातयः ॥ 

रसभावग्रकृलयादिविरोषप्रतिपत्तयः । 
जायन्ते जातिभिन्यक्ताः ताः प्राह भरतो यथा॥ 

मान्यः 

तत्र केयं जातिनांम । उच्यते - खरा एव विरिष्टाः सन्निवेश- 
भाजो रक्तिमष्टाभ्युदयं च जनयन्तो जातिरित्युक्ताः। कोऽसौ 
सन्निवेश इति चेज्ातिटक्षणेन दश्चकेन भवति सन्निवेडाः। 

सभिनवगुपतः 

्रतिग्रहम्वरादि समृदाज्नायन्ते जातयः । अतो जातय इत्यु 
च्यन्ते । यस्मालायते रसप्रतीतिरारभ्यत इति जातयः । अथवा 
सकलस्य रागदेः जन्महेतुत्वाल्नातय -इति । यद्रा जातय इव 
जातयः । यथा ~ नराणां त्राह्मणत्वादयो जातयः । शुद्धाश्च 
विक्ृताश्चैवमव्रापि जातिलक्षणम् । जातिर्वा शुद्धा विक्रेता च 
युद्धा सप्रविधा । विकता एकादडविघा । 

मतदः 

षाडजयाषेमी च गान्धार मध्यमा पच्चमी तथा | 
धैवती च निषादी च सप्र ञुद्धाः प्रकीर्वित(: ॥ 

मान्यः 

विकृतास्तु - | 

षड़्जकेरिकी, आन्ध्री, गान्धारपचव्चमी. कैशिकी, षड्जो- 
दीच्यवती, नन्दयन्ती, कामारर्वा; गान्धारोदीच्यवा, मध्य- 
मोदीच्यवा, रक्तगान्धारी, पडूजमध्या इत्यकादश्टविधा । 

पुष्करवाद्े यतिख्यपाणिप्र्ृतिसंयुक्तं वादनं तस्यां जात्या- 
मष्टादञ्चभदाः सन्ति। भरतग्रन्थे पाठभेदन त्रीणि प्रत्येकं मतानि 
टदयन्ते । तेषां नामनिवे चने च मियेते। 

--गीताङ्गम् 

अष्टादशविधा जातिः । 

ग्रहारादिददज्ञान कुर्वन्त्येतास्तु जातयः 
कृष्णद्सः 



नातिप्रयोजनम् २२८ 

जातिप्रयोजनम् 
सक्ताः किलाष्टादश्जातयस्ता बरह्योदितेरेव पदैः प्रयुक्ताः । 
शाङ्मेलेः स्तवने पुनम्ति सद्योमहापातकिनोऽपि म्यौन् ॥ 

यथेव सामानि ऋचो यजूषि नैवान्यथा कैश्िदिह् क्रियन्ते 1 
सामग्रमूता अपि जातयोऽमूः इहान्यधाष्टादश्च नव कायः । 
अरयुञ्यमानास्तु यथावदेताः श्रेयांसि भूयांसि दिशन्ति सद्यः ॥ 

रघुनथः 

जातिभाषा- पाठयमापषा 

दहविविधा जातिभाषा च प्रयोगे समुदाहृता । 
म्टेच्छश्चब्दोपचारा च भारतं वर्षमाधिता॥ 

| भरतः 

जातिभेदहेतुः 
आभ्योऽष्टादशजातिभ्यः सप्तखराख्याश्चोक्ता द्विधा उक्ताः 

शुद्धा विक्रतारचेति । तत्र शुद्धाः अन्यूनख्वरांशग्रहन्याखापन्या- 
साश्च । एभ्यो छक्षणेभ्योऽन्यतमेन द्वाभ्यां बहुभिव रक्षणेरवि- 
छृतिमुपगता न्यासवज विकृतसंज्ञा भवन्ति । तत्र न्यासविधौ 
शुद्धासु न्यासो नियमेन मम्द्रो भवति । विकृतासु च तसे वा 
मन्द्रो वा भवतीदयनियमः । तत्र शुद्धानां जातीनां शुद्धत्वं विङ्घ- 
तस्व च शूपद्वयमस्ति । एकादसु विचरतासु च जातिषु विदत- 
त्वमेव रूपं भवति । 

मतत्रः 

जातिरुक्षणम् 
ग्रहांसो तारमन्द्रौ च न्यासापन्यास एव च । 
अस्पत्वे च बहुत्व च षाडवौडविते तथा । 
एवमेता बुधेज्ञेया जातयो दङ्चलक्षणाः ॥ 

मरतः 

जातिवक्रम् 
वदो पएूत्काररन्धम् | 

जातिंविक्ृतत्वम् 
आर्षभी धैवतां त्यक्ता पञ्चभ्यः कैशिकी भवेत् । 

हम्मीर 

निषादिका पच्छमिका गान्धारी चाथ मध्यमा । 
चतस्रो रक्तगान्धायोः कारण जातयस्तु ताः। 
तत ५. 

योगाद्धेवतिकाषाडजयोजायते कैरिकी तथा ॥ 
नान्यः 

षाड्जीगान्धारि कायोगाज्नायते षड्जकैशिकी । 
षड्जिकामध्यमाभ्यां तु जायते षड़जमभ्यमा ॥ 

गान्धासीपञ्चमाभ्या तु जाता गान्धारपव्वमी । 
गान्धायार्षभिकाभ्यां तु जातिरान्धी प्रजायते| 

जानुश्रमरी 

षाड्जी गन्धारिका तद्त् पैवतीमिरितास्त्विमाः | 
षड्जोदीच्यवती जातिं छ्य: काभारवीं पुनः ॥ 
उत्पादयन्ति नेषादीं पव्छम्याषेमिका युता । 
नन्दयन्ती तु गान्धारीपच्छम्यषिभिकान्विता । 
गान्धारी धवती षाड्जी मध्यमेति युतास्त्विमाः। 
गान्धारोदीच्यवां छुयर्मभ्यमोदीच्यवां पुनः ॥ 

एता एव विना षाड्ञ्यो पच्चम्या सह कुर्वते । 
कुयुस्तारात्त गान्धारी नेषादी न च धैवती ॥ 

जातीनां ग्रमविभागः 

षड्जग्रामोद्धवात्सा तु षाडजी चषेभिका ततः। 
(१ भ ल ५२ 

नैषादी धैवती षड्जोदीच्यवा षड्जकेरिकी ॥ 

षड़जमध्येति विज्ञेया मध्यमगामजाः पुनः । 
एकादशापि वक्ष्यामो गान्धारी मध्यमा तथा ॥ 

गान्धारोद्धैच्यवा रक्तगान्धारी पच्चमी परा । 
मध्यमोदीच्यवा नन्दयन्ती गान्धारपञ्चमी । 
कामौरवी तथा चन्धी कैशिकी चेति ताः स्मरताः ॥ 

मान्यः 

जानु 
नतोन्नते सम्मतं च विवृतं फुञ्ितं समम् । 
ततोऽयेद्कुच्ितं चेति जानूक्तं सप्तधा बुधः ॥ 

ससोकः 

जानुरातम्- देरीखानम् 

पूर्वाङ्गमीषदानम्र जानुनी भूतरध्धिते । 
यत्र जाचुगतं तत्तु देवताराधने भवेत् ॥ 

होमे च दीनयाञ्नायां कुपितानां प्रसादने । 
षुद्रसत्वत्रासने च गृ मृगविरोकने ॥ धा 

बुषभासनतो सेदो ज्ञेयः सौष्ठववञेनात् । 
विप्रदासः 

जाचुपृष्ठभरमरी- तिरिपन्तङ्गम् 
चतुरश्रपताकौ तु प्रसृतो पश्वयोस्ततः | 
दृक्षिणरणो बामजायुप्र स्थितो भवेत् । 

शिखसौ स्तनयोरूभ्य दक्षिणावर्ततस्ततः। 
यथाडाक्त्या विधातव्या जानुप्रष्ठभ्रमिभवेत् ॥ ॥ 

जानुभ्रमरी- तिरिपनत्ाङ्गम् 

कृत्वा कांस्यमय पात्र विस्तीण सुदृढं पुनः । 
कण्ठद्रयसमायुक्तं समभुमो निधापयेत् ॥ 



जानुवेष्टनम् 

मभ्ये तस्य क्षिपेत्तेङं जातु तस्योपरि न्यसेत् । 
दवितीयं चरणं प्रष्ठ प्रसये करयोयुगम् ॥ 
भूमिमारम्न्य गृह्णीयाद्भूमरीं प्रथमे पुनः। 

पुनरेकेन हस्तेन भूमिमारम्न्य च भ्रमेत् ॥ 
करं तमपि संय भ्रमेिदरङ्चेतसा । 
छैखाखचक्रवसपमोक्ता ्रमयों वेगयोगतः ॥ 

दरोत्तरास्तु शतशः सा जालुभ्रमरी मता । 
मतङ्धस्य मते रोषः साधनात्साधको भवेत्॥। 

-- भ्रमरी 

जानुभ्यामवनिं गवा आाम्ये्यत्र च सर्वतः । 
रञ्जुयन्त्रविसुक्तस्वदारुकन्दुकविभ्रमात् । 
सा जा बुश्रमरी प्रोक्ता धीमता वेमभू भुजा ॥ 

जानुबेष्टनम्--करणम् 
दण्डपादाडिघ्रणा हस्तो यदि संवेष्ठितं भवेत् 
तदीयश्चेत्तदा गरोक्तं जानुवेष्टनकं नटे; ॥ 

जारमानम्-देरीनृत्तम् ( उड़पाज्गम् ) 
उत्कटस्थानके तत्स्यात्खण्डसच्यावनीं व्रजेत् । 
भादिताटेन वामोध्वत्िपताकोऽथ दक्षिणः ॥ 

हस्तः पाश्रगतस्तियेक् त्रिपताकस्तथात्विदम्। 
द्क्षिणङ्े दि वीरं स्याच्चतुरश्र ततः श्रयेत् ॥ 

सव्यवामपताकौ च २ स्वे पर्श प्रसारयेत् 
गृहीत्वा तिरिपं पश्चादेवमङ्घान्तरेण तु ॥ 

भवत्येवं सम्मुखं च सव्यस्य दक्षिणां गतः । 
गृहीत्वा पूर्ववदक्षपादं वामस्तु संस्थितः ॥ 

तेनैवाङ्गेन तिरिपस्ततो वाममुखो भवेत्। 
गृह्णीयासूर्ववस्सवे बामपादोपरि स्थितः ॥ 
दक्षभागस्तु तिरिपो दक्षिणावतंतो भवेत् । 
ततः सम्मुखमास्थाय समसूच्यां पताकयोः ॥ 
प्रसारणं तु हृदये शिखरद्रयमाचरेत्। 
एव द्विवारं कृत्वा च दक्षपादं निवेरायेत्॥ 

उपरिष्टाद्रामजानोदक्षिणावर्ततो भ्रमेत् । 
मण्डिभ्रमरीका सा स्यादे वमङ्गान्तरे भवेत् ॥ 

ततो वामाङ्खिसूचीं च वामप प्रसारयन् | 
अरपदाद्धथ दक्षपाश्तश्च प्रसारयेत ॥ 

९२९९ 

वेमः 

वेमः 

देवेन्द्रः 

जीवमूतः 

ततस्सव्यपदे सुची सव्यपार्शच प्रसारयेत् । 
परिव्ुयापद्मो च वामप प्रसारयेत् ॥ 

अट्पद्मसखस्तिकं तद्धिधाय वामप्धितः। 
अखपद्यद्रयं दक्षपादसूच्या सहैव तु ॥ 

श्रामयन्मण्डलाकारमुल्बणौ वामपादर्ववः। 
कृत्वा दक्षिणसूच्याश्च वखनब्यम।चरेत् ॥ 

ततः पताकप्रसरं सव्यं करत्वा तकारणम् । 

हदि वाम च शिखरं तदा स्याज्नारमानकम् ॥ 
वेदः 

जाराङ्गी- मेररागः ( नरभैरवीमेख्जन्यः ) 
(आ) सरिगपधनिस. 
(अव) सनिधपगरिस. 

मञ्ज 

जारः 

अयमान्ध्रभाषाराब्दः । 
तन्तरीरफोटने चमत्कारः. क्षिप्रापसपेणम् । 

जारपु-मेखरागः ( धीरशक्कराभरणमेखजन्यः ) 
(आ) पधनिसरिगमपध. 
(अव)पमगरिसनिधपगम,. 

मञ्च 
जिष्णुः- तानः 

मध्यमग्रामे नारदीयतानः। 

गमपनिस. 
नान्यः 

जिक्षा- दृष्टिः 

गूढाधोनिपतत्तारा शनेस्तियैग्विटोकनेः । 
आछुश्चितपुटापाङ्गा दष्टिर्जिद्याभिधा मता । 
असुयाश्ययोः कायौ जडतायां च नर्तकैः 

विप्रदासः 

जडतार्स्ययोरेषा स्याद्सूयावदहित्थयोः। ^ 
( 

जीमूतः- रागः 
न्यासांरकम्रहविधाब्रृषभेण नित्यं 

युक्तश्च पद्मनिषादरवेण युक्तः । 
स्यात्छुन्तिमाविनत तानयुतोत्तराङ्गो 

जीमूत इत्यभि हितोऽद्रुतवीरयोययः ॥ 
न्यः 



जीवकः २३० 

क्रषभाशचम्रहन्यासः तद्पन्याससंयुतः । 
निषादपञ्चमोपेतो रागो जीमूत इष्यते !| 

याश्टिकः 

--ग्रामः 

रामशब्द द्रव्यम् । 

जीवकः तामः 

षड्जग्रामे नारदीयतानः। 
गमपनिस. 

न्नन्यः 

जीवनः. तानः 

षड्जग्रामे नारदीयतानः। 
सरिमपध. 

नाम्य 

जीवन्तिनी-मेररगः ( दिवामणिमेरुजन्यः ) 

(आ) समपघनिस. ̀ 
(अव) सनिपमगस. 

मन्न 

जीवखरः 
अंशरख्रोऽप्यसावेव जीवस्यर इति स्मरतः । 

तुरखजः 

जीवा--वीणाङ्गम् 
नादं सञ्जीवयत्येषा यतो जीवां ततः स्म्रता । 

कुम्भः 

वीणालक्षणे द्रष्टव्यम् । 

तथा जीवा विधातव्या खग्ना नादे यथा भवेत्। 
यत्तया जीव्यते नादः तेन जीवेति सा मता ॥ 

पादवेदेदः 

जीविकावसन्तः- मेकरामः ( खरहरप्रियामेखजन्यः 

(आ) सरिमपधस. 
(अव) सनिपमरिस. 

मल्ल 

जुयुप्सा--सखायिभावः 

जुगुप्सानाम स््रीनीचप्रकृतिका । सा चाहयदशैनश्रवणपरि- 
कीर्तनादिमिस्त्पययते । तस्यस्सवाङ्गसङ्कोचनिष्ठीवनसुखविकू- 
णनहृदेखादयोऽनु भावाः । 

जोडणी 

नासाप्रच्छादने नेह गात्रसङ्कीचनेन च। 
उद्रेजनेस्सहञ्खेजैगप्साममिनिर्दिरोत् ॥ 

भरतः 

जुगुष्सिता--दटिः 
सङ्कोचितपुटा मध्या रष्िर्निःपीततारका । 
लक््यावरोकनो्िग्ना जुगुप्सायां जुगुप्सिता ॥ 

सोमेश्वरः 

जुञ्जोटी- मेरागः ८ हरिकाम्भोजीमेरनन्यः ) 
(आ) सनिधसरिगमपधनि. 
(अव) धप्रमगरिसनिधपधस,. 

मज 

जुबाहुला--मेकरागः ( गायनप्रियमेरजन्यः ) 
(आ) सरिमपनिधनिस. 
(अव) सनिधपमगस. 

मन्न 

जेकनिकः- मेररागः ८ मायामाख्वभौरमेटनन्यः ) 

(आ) समगमपधनिस. 

(अव)सनिपमगरिस. 

जेताश्रीः-रागध्यानम् 
एषा माधुरवेषा विदोषपटुरकटुदेरभाषाभृत्। 
सदो मदनवेड करोत्यलेदोन जेताश्रीः ॥ 

सोमनाथः 

जोगिभेरी- मेखरागः ( हरिकाम्भोजीमेरुजन्यः ) 
(आ) सरिगमपनिधनिस. 
(अव) सधपमरिगरिस. 

मञ्ज 

जोगी मेखरागः ( मायामाख्वगौरुमेरजन्यः ) 
(आ) सरिमपधस. 

(अव) सधनिधपमरिमगरिस. 
मन्न 

जोडः- धानवलागनृ तम् 

देक्कीपदद्वय यतर संयोज्योध्वं पतेद्धवि। 
तदा जोड इति ख्यातः कोहटेन मनी पिणा ॥ 

वेद ( 

जोडणी--वा्यपरबन्धः | 
यत्र प्रत्येकमुक्तानां पाटानां मेख भवेत्। 
स जोडणीति कथिता वायविज्ञानलालिभिः।॥ 

नेम. 



जम्बही 

पाटानां प्रथगाक्तानां मिश्रणाञ्जोडणी मता । 
शाङ्ग: 

-पाटवायम् 

एकोऽथवा दौ चत्वारो यद्वा चाष्टौ कमेण वा । , 
वयुत्करमेणाथवा खण्डाः खण्डतारविवर्जिताः । 
प्रयुज्यन्ते यदा तच्ज्ञैः कथिता जोडणी तथा ॥ 

जोभ्बडी-देशीतालः 

जोम्बल्यां द्रौ विरङ्गमः। °? 
(अस्य ताटस्य नाम अरन्थान्तरे संवदनीयम् ) 

वेम: 

मदनः 

जोसीटा- मेर्रागः ८ नस्भैरवीमेटजन्यः ) 

(आ) सरिपधनिस. 
(अव) सधपमगरिस. 

मज्ञ 

ज्यायसेनापतिः 
अथै काकतीयगणपतिमहाराजस्य गजसेन्याधिपतिः। अने- 

कानप्रहारान्. शिवाय द्विजेभ्यश्च प्रादादिति तच््छिखाशासने- 
भ्यो गम्यते । कारः ऊ. प. १२४५ । कवितायां वागस्याति- 
परोढा । अनेन वचृत्तगीतवादययरत्नावलीनामकाः कयो भन्था 
-निर्भिताः। चरत्तगीतरत्नावल्यौ पण्डितमण्डस्या उद्।हते । 

ज्येष्टः तानः 

षड्जग्रामे नारदीयतानः। 
निरिगम्ध. 

नान्यः 

ज्येष्ाभिनयः 
पद्मकोराहस्तस्योत्तानकरणेन करतंग्यः। 

महारण 
ज्यष्टासारितम्-- गीतम् 

तस्मिन् चयः चतुष्करषट् पितापुत्रकेताखाः । 
आदिमतारे सप्नरकरस्याञ्याः । अन्त्ये पुतरूपसन्निपातः। 

उ्येष्टादस्तः 

( छत्रमण्डरक्रतिर्ज्यष्ठा ) 

पद्मकोशो ह्यधोगदचे्ञयेष्ठयां युज्यते बुधः। 
अधोग इत्युद्रष्टिताधोमुखः। 

>रद्गार्ः 

ज्योतिष्ठोमः- तानः 

षड्जग्रामे निगहीनोड्वः। 
धपमरिस. कुम्भः 

ज्योतिष्मती-मेररागः ( ज्योतिस्स्वरूपिणीमेकजन्यः ) 
(आ) सरिगमपधस. 
(अव)सनिधमपमगरिस. 

ज्योतिस्स्वरूपिणी- मेरकतं 
सरिगण०्न्मपन्धनिस. 

मज 

ज्योत्स्ना- प्राकृते मालावृत्तम् 
ह. १२१ 

द्रो पव्मात्रागणौ खगो च । 
५ + ५ ~ खग 

विराङ्कः 

--संगीतश्रह्गाराङ्गम् 

चन्द्रातपो अयोत्स्ना । 
भोजः 

ज्वालकेसरी-मेखरागः ( धीरशङ्कराभरणमेखजन्यः ) 
(आ) सरिमधनिस. 
(अव) सनिधमगरिस. 

मघ 

ज्ञानावतरणम्--रूपकमेदः 

ज्ञानावतरण तत्र खुलत्यते हरिभू भुजा । 
चतुवगेफटा तत्र कथा दिन्याश्रया भवेत् ॥ 
वृत्तयः पच्छ कर्तव्याः तावन्तः सन्धयस्तधा । 
अङ्का दश पयोक्तव्याः.......-..-.॥ 

हरिपारः 

बङ्ा- देशीखस्याज्गम् 

पुरतः पादवंतो यद्रा किञश्िदुद्ध तिपूर्वकम्। 
चकिते छलितं गात्रमाक्षिपन्ती विखासतः ॥ 

सामाजिकानां हृदये व्याहरन्तीव नृलयती । 
यत सा कथिता ञ्लङ्का श्रीमता वेमभू भुजा ॥ 

वेमः 

सङ्ारप्वनिः- मेर्कर्ता रागः 
सन्रिगन्मव्पधनिन्न्स. 

मन्त 

ञ्ङ्ारभ्रमरी-मेखरागः ( ङ्कारध्वनिमेखजन्यः ) 

(आ) सरिगमपधस. 

(अव) सनिधपमगरिस. 
मञ्ज 



इङ्करवाणी 

रङ्कारवाणी-मेल्रागः ( नस्मैरवीमेरुजन्यः ) 

(आ) सगरिगमपनिस 
(अव) सनिधपमरिस. 

अडकृतिः-देशीतारःः 

खपाभ्यां इङ्कृतिः प्रो्ा। । < 

मजं 

कुम्भः 

्श्ातालः 
एती पुनशचेदधिकेभेवेतां पुरोदिताननिभ्रतरस्तदासौ । 
द्य देति पाटाश्चरसंयुतत्वात् श्च ज्चादितारौ गदितो पुराणः 

एतौ शंस्यतालौ । 
कुम्भः 

इछणारता- मेररागः ( धीरशङ्कराभरणमेरजन्यः ) 
(आ) सरिगमपधस. 
(अव, सनिधपगरिस. 

छ्दर्पणी--पारवा्म् 
आदौ मध्येऽवसाने वा प्रयुज्यन्ते विचक्षणैः । 
यत्र सवाणि वाद्यानि तामास्यन्ति ्चडपैणीम् ॥ 

इर्यः --देशीतारः 
व्यन्तद्रुती लघुनञे्पे । ०२। ं 

मदनः 

--भुवारुङ्कारः 

दम्पाताठेन संयुक्तो इपाटङ्कार उच्यते । 
तत स्यान्नारज्च पायामादौ ताद नुदूतः ॥ 
एकक्षरमितः पश्चाद्द्रतो व्यक्षरसम्मितः। 
ततस्सप्ताक्षरीकारुसम्मितो रघुरोखरः॥ 
वागगेयकारल्चम्पायां विरामान्तदरूतो मतः । 
च्यक्षरस्सपरं सप्राक्षरोच्चारणसम्मितः ॥ 
घुशेखरनामेको श्चपातालावुभाविमौ । 
दशरष्वक्षरोच्वारसम्भिताविति निर्णयः ॥ 
अनयोरुभयोनाटथन्चम्पा प्रामाणिकी स्मरता । 
सरूग सरि सरि गमा, रिगमरिगरिगमपा ॥ 

वेङ्टमखी 
क्षम्पा- भुवतारः 

यस्पा तालो द्विधा नास्यवीणयोः परिदृश्यते । 
तच्र स्यान्नाटथञ्चपायामादौ तावदुद्रतः ॥ 

९३२ ्ोम्पष्टः 

एकाक्षरमितः पश्चात् द्रुतो व्यक्षरसंमितः। 
ततः सप्ताक्षरीकारसम्मितो रघुरोखरः ॥ 
वाग्गेयकारद्चपायां विरामान्तद्रतो मतः । 
क्षरः सपरं सप्राक्षरोञ्चारणसम्मितः ॥। 

ठघुरोखरनामेको शंपाताखावुभाविमे । 
दशर्ष्वक्षरोचारसम्मिताविति निर्णयः ॥ 

वेङ्टमखी 

बञम्पातालः- देरीतारः 

कम्पाताठे रघुरत्वेकः सविरामद्रतदयम् । । ठ २ 
सूधाकर््चः 

ब्ललवराली- मेखकतां रागः 
सरिग०्०न्मपधण्न्निस. 

मञ्ज 
हिका वीणावादने दोषः 

कणोस्फोटकरं वाद्य चिकेति निगद्यते । 
कुम्भः 

घारकेसरी-मेररागः ( शुमपन्तुवरारीमेकजन्यः ) 
(आ) सरिमपधनिस, 
(अव)सधपमरिस. 

मञ्ज 
श्ञालमञ्जरी-मेररागः ( खरहरपियामेखुजन्यः 
(आ) सरिगपधनिस. 
(अव) सनिपधपमरिसरिस. 

मञ्ज 
स्ोम्पटः--भुवारङकारः 

दयोम्पटाख्येन तारेन निबद्धो ञ्योम्पटः स्म्रतः। 
ततर ज्ोम्पटताले द्िदरयक्षरौ द्वौ द्रतौ ततः ॥ 

रघुरेकः परिज्ञेयः चतुरक्चरसंम्मितः। 
आहयष्टा्रमितो ञ्चोम्पटः स्यादिमाठकः ॥। 

सरि. गम, पधनिस. सनिधप, मगरिस. 
वेङ्कयमखी 

--परवन्धः 

अन्येऽपि भेदा विद्यन्ते श्चोम्पटस्य पुनस््यः। 
गद्यतः पद्यतदचैव गद्यपद्यमयस्तथा ॥ 

'द्योम्पटं पद्यजं चैव गद्यपद्यमय तथा । 
ल्घुदोखरताछे स्युरन्येऽत्पगमकादयः ॥ 
प्रतिमप्र ठृतीये च मद्ूनिरपारुके तथा । 
चण्डनिस्सारुके चाथ पाटसेदतृतीयकरे ॥ 



ञ्ञोप्पटः २३३ टक्तरागः 

एतेषु ञ्ञोम्पटा गेया यस्परोक्ता खघुरोखरे । भाग एकोऽथ गातव्यो यथेव ध्वनिकरटरनी । 
कुडकाख्येन तालेन ्ञोम्पयो गीयते तदा ॥ उद्राहस्स्यार्पदैरन्यैञ्चोम्परो गमकस्थितिः। 

पदैरपि विना कार्या तथा रोगस्य कल्पना । प्रासब्रद्धियुतो गेयो ज्ञोम्पटो प्रभवेदिति ॥ 
एवमष्टादञ्च प्रोक्ता ञ्योम्पटा गीतवेदिमिः। क 
सारङद्गप्रयुखास्संज्ञा विनियोगम्रमेदतः ॥ ब, 

च तत्र होग्पटताले दिद्रयक्षुरौ ढौ द्रूतौ ततः। 

नान्दिसंन्ञश्च रामश्च माधवः पुरुषोत्तमः । लघुरेकः परिजञेयः चुरकषरसम्मितः। 
रोहि आहयाष्टाश्षरमितो ज्चोम्पटः स्याद् द्विमात्रकः ॥ नारायणष्षप्मुखश्च रीहिणेयस्सुधाकरः ॥ | वङ्कटमसखी 

साक्षेपश्चाथ रेवन्तो वासवः छुसुमाकरः। ट 
बलमद्र श्रगु कृष्णो कैरातेयस्तथापरः ॥ टककैशिकः-रागः 
विदूषको नारदश्च रुद्रः कमलसंभवः । यैवतीमध्यमोद् भूतकौ शिकसंज्ञकः। 
दामोदरो रूपकश्च कान्तयोगेश्वरा इति ॥ रेवतांशमहुन्यासः काकल्यन्तरमूषितः ॥ 
तारजोऽतारजदचेति श्चोम्पटे जातियुग्मकम्। मोक्षदेवः 
तासे ध्वनिस्समुदिष्रो गायकैस्स्ानकाख्यया ॥ देयावसने श्ङ्गारबीभत्सरससंश्रये । 

तेन तारेण संयुक्तो ञ्चोम्पटस्तारजस्स्पृतः। स्वल्पसप्तमगान्धारो महां सार्पितथेवतः ॥ 
तारजस्य परिज्ञेयं तत्र मेद चतुष्टयम ॥ अपन्यासो निगौ चैव विसपुरदषभस्तरः । 
तच्च दुष्करमेवोक्तं गीत विव्याविशार्दैः । उत्तरायतमृरछयां ताने सति सुवर्णकरे ॥ 
अतारजस्य गीतज्ञैः सेदच्रितयमीरितम् ॥ मीनङेतुमदहाकाल्देवताम्यामधिष्ठितः । 

दुष्करं सुकरं चति भिद्यते तदपि द्विधा । तरेवतीमध्यमाजाव्योजायते टक्षकैरिकः ॥ 
ग्रतापतिटकस्तत्र प्रथमः परिकीर्तितः ॥ ॥ नान्यः 

अन्यः प्रतापसङ्खस्स्यातपतापोऽचल्पूर्वकः | भवतारास्तद् न्त्व सरपट तिकरसवरः | 
म्तापव्धनश्चान्यत् चतखरस्तारने मिदा ॥ मध्यमध्र वतीजात्योजायते टक्षकेशिकः ॥ 

जगदेकः करखयपः 

षड्जग्रामेण संबद्धो रक्ष्यते टककेरिकः। 
षड्जमध्यमपूर्वाभ्यां भ्रामाभ्यामेषव जायते ॥। 
चतुःश्र तिखरयुतो धेवतो रहणेऽशके । 
न्यासे निषादगान्धासौ काकस्यन्तरसंयुतौ । 

न्यः संपूर्णो क्षितं चव टक्रकैरिकलक्षणम् ॥ ति 
वारद्वितयमुद्राहः प्रथमं परिगीयते । +^ 
सकृद् द्वितीय इद्भाहो गीयते च ततो ध्रवः॥ तक्छरागः 

घवो बारढरयं गेयः पश्चादामोग इष्यते । धडट्जम्रामसमुद्रूत्टकरागो निरूप्यते । 

पुनर्गयो ध्रव प्रज्ञः गीतटशक्षणवेदिभिः॥ षड्जो ग्रहेऽदो न्यासे च निषादः पञ्चमो मतः ॥ 
मटरकङ्ाटतालाम्यां प्रतितालेन वर्जितः अर्प निषादगान्धारौ काकल्यन्तरसंयुतौ । 
अन्यस्तालः प्रयोक्तव्यो लोम्बटेटेक्षण स्विदम्॥। | संपूर्ण्च भवेदेतत् टक्रागस्य लक्षणम् ।! 
गारुडाख्येन तालेन द्वितीयेन तथैव च । हरिः 
प्रतिमह्रभिधानेन दृतीयेन तथव च ॥ -मषारागः 
अन्यो निस्सार न स्यदेकताछिकया तथा । न्यासाराग्रहषड्जको. . .. . .. . -षाड्जिसंभवः। 
षडमी ोम्पटास्सि द्रास्साम्मरते ताटसंज्ञया ॥ स्वस्पसीकृतधेवतपभरवस्सवादिमध्यध्वनिः ॥ 

गणेकवृद्धयाष्टगणाब्रसानः प्रयोगवान् प्रासविभूषितश्च । 
स तामे दाद्रहुधाप्रयुक्तो रसानुविद्धस्त्वह श्योम्पटस्स्यात्॥ 

तस्यं मेदाः । प्राये गिकः, कमः, कमविखासः विचित्रः, वि- 
चित्रलीटा इति पच्चसेदाः। 

सोमेश्वरः 



रटक्वेसर ९ 

वीरे रोद्ररसे च बा. . .. . तेवस्फुरञ्जीवने, 
युक्तधोत्तरमन्द्रया.. .-. ------ टक्रागः पुनः ॥ 

नान्यः 

षड़जन्यासांशसैयुक्तो धैवतर्षभदुर्बलः । 
षड्जप्रामसमुद्भूतः टकरागः प्रकीर्तितः ॥ 

क्यपः 

घेवतीषड्जमध्याभ्यां टक्रागस्समुर्थितः। 
षड़जांरान्याससयुक्तः काकल्यन्तरभूषितः। 
वीररोद्रा्भतरस गीयते सूस्पपच्चमः ॥ 

मोक्षः 

न्यासोंऽशः पश्वमरस्यदे अपन्यासश्च वैवतः। 
मध्यमोऽस्य श्वरस्स्वस्पो गान्धारस्सप्रमो यदि ॥ 
पञ्चमीषड्जमध्याभ्यां जात श्रङ्गारहास्ययोः । 
जायते टक्सगांस्यः कन्दप॑गुणदेवतः ॥ 

नान्यः 

स्यात् षड़जमभ्यमाजातः पञ्चम्याश्च विनिगेतः। 
टकरागोऽस्पद्विश्चतिः पच्चमांरौ तु मध्यमः ॥ 

नारदः 

टकवेसरः--रागः 
षड़जन्यासांङ्ञसयुक्तो धैवतीषाड्जकोद्धवः । 
पद्मेन विहीनस्तु टकरागस्तु वेसरः ॥ 

| नान्यः 

टकसेन्धवः--रागः 
धैवतीषडजिकाजात्योजौयते टक्षपेन्धवः। 
षड्जांशन्याससेयुक्तो गेयः पच्चमवर्जिंतः ॥। 

टकसेन्धवी--राग 

षड्जान्ता मध्यमांशा च धवतेन प्रदीपिता । 
गान्धारतारमन्द्रा च परिहीनाथवा भवेत् ) 

सङ्ग्रामे विनियोभ्येय सेन्धवी टक्रागज। ॥ 

मोक्षः 

जगदेकः 

रक्ा-अवनद्धम् 

अस्मादप्यधिका टक्घा टेकारबहुखा यतः । 

अस्मात् डमसवायात् ) 
सोमेश्वरः 

-मेखरागः ८ घेनुकरमेख्जन्यः ) 

(आ) सरिमगमपधनिस. 
(अव) निधपमगरिगस. 

मनन 

कु 

 टङ्गयुखः- देरीतारः 

नजौ नभो प्छतश्रैव तारे टद्कमुखाहये । 
१७ मात्राः । 

ताट्ष्रस्तारः 

टङ्करप्रिया-मेररागः ( गमनश्रयमेरुजन्यः ) 

(आ) सरिमगमपधनिस. 
(अव) सनिपमगरिस. 

मनः 

टम्बकी-- अवनद्धम् 

एवं विधा चया रघ्वी टम्बकी सा प्रकीरतिंता। 

एव विधा निस्साणवदिदयर्थः | 
सोमेश्वरः 

टीपा- वशो वादनक्रमः 

मुखसयोगसाङ्कटथ वादिते मुखरन्ध्रके। 
रीपा पटीयसा चष्चुस्त प्रकारं पुरातनाः ॥ 

कुम्भः 

तारस्था मुखसयोगसङ्टे मुखरन्धके । 

तं वादनप्रकारं च टीपाम।चक्षते जनाः ॥ 

टीपिः 
रीपिरब्त्तिर्वणानां रिरिकीयभिसनज्ञिनाम् । 

दाग देषः 

कुम्भः. 

ठ 

¦\--मेररागः 

रिधौ तु कोमलै ज्ञेयावाभीरी मूर्ैनायुते 
आरोहे च धवञ्यंस्व रगे ठकामिधानके ॥ 

तृतीयप्रहरोत्तरगेयः। 

टकसैन्धवः-रागः 
षड्जग्रामेण संबद्धो ठकतेन्धव उच्यते । 
षट् जग्रहांशकन्यासः पच्चमारपर्सपूणंकः ॥ 

काकलीश्रसंयुक्तः स्याद्रान्धारनिषादयोः । 

निरूपितमिति स्पष्ट ठकसेन्धवरक्षणम् ॥ 

भहोबिट 4 

दिः 

ठेवा- देशीरस्याङ्गम् 

यत्रोत्तरङ्गितौ शश्वदपाङ्गो भावगर्भितो । 

नर्तने मृगञावाक्ष्याः सा ठेवा कथिता बुधः ॥ ॥ 
| | | 



डमाम 

उमामा- अवनद्धवाद्यम् 

वम्बकीति नामान्तरम् । 

उम्री-देरीचारी 
जानुपर्य॑न्तमेकस्य पादमन्यन्तु ्ुख्ितम् । 
उर्क्िप्यान्तबेहिरिश्छष्ट रमण उमरी भवेत् ॥ 

जानुदघ्नं यमुरिक्षप्य कुचित चरणं दूतम् । 
यदान्तवहिराव्रया भ्रामयेडमरी तदा ॥ 

्ुम्भोपि डमरीत्येव वक्ति। 

उमरुकय् 

वितस्िमाच्ः कर्तव्यः सोऽष्टङ्गटमुखद्रयः । 

तरिवीवत्मना कक्चमध्ये डमरुको भवेत्| 

मुखयोश्चर्मणा नद्धो मण्डलीद्वयमण्डितः। 
बद्धस्सूल्गणंगौढं मध्य चेव निपीडितः ॥ 
अष्टाङ्खायतावन्यौ कार्यो वदनगोखके । 
मध्ये विधार्य हस्ताभ्यां वायो डवडवाक्षरैः ॥ 

करो उमरुकाकारौ मस्तकावधैरेचितौ । 
पादौ समानसयुक्ती वलिता यत्र चेत्कटी । 
एतडमरुकं नाम ग्रोक्तं हरिभहीभुजा ॥ 

डमस्कुटटिता- मडप्वारी 
पाद्दचतकुष्ितः पूयं ुदितोऽङ्गलिगरषठतः । 
पश्चान्निष्कुषटितः स्थाने उद्। उमरुकुषिता ॥ 

उमरुदयङ्कदिता- सुपारी 

पादयुग्मकृता सेव डमरुदयङ्रुषटिता । 

सेति डमरुकुष्टिता । 

उमसः- सवनद्धम् 

सुपक्र च घने ऋक्ष्णमस्पवक्त मनोहरम् । 
च्मणानद्धवेद्ने पाणिभ्यां वादयेदृदढम् ॥ 
वितस्िद्वयदेध्यः स्यादुद्राद्ाङ्गख्वक्त्कः । 
षडराति परीणाहो वहीवख्यवेष्टितः ॥ 
कवरानद्धवदनः सप्ररन्धरनियन्तितः । 
सुत्ररज्वा दढ बद्धो दक्षिणे छंड़पाहतः ॥ 

१, 

ज्यायनः 

सोमेश्वरः 

हरिपाखः 

भयोकः 

भ्ोकः 

डिम र 

वामे वामकराधातः स्कन्धकस्थानमख्ितः । 
डकारबहूखो घादयो उमसः परि कीर्तितः ॥ 

सोमेश्वरः 

डाटः-खट्खष्वाडनृत्तम् 

चतुस्ताखान्तरौ पादौ पताक प्रसृतौ यदि । 
पश्वयोरुस्छतिं क्वा भ्रमयन्मस्तकोपरि ॥ 

पाश्धौन्तरे दक्षिणेन पदा भूतर्माश्रयेत् । 
यदा तदा डाल इति प्रथितः पूर्वसूरिभिः ॥ 

वेदः 

--देरीखास्याङ्गम् 

किख्िञ्वछत्करन्यस्तमुक्ताफरमनोहरम् । 
नतने निभतं गालचलनं डा उच्यते ॥ 

वेमः 

डिमः- रूपकम् 
षोडरानायकयुतः यथा - नस्नेद्धरणम् । विख्यातवसतु- 

विषयः, यथा ~ वरचरोद्धरणम् । दीप्तरसकाव्ययोनिः, भ्रख्यात- 
नायकः; मायाद्कुहकसम्पूणः, इन्द्रजारखसमाछकुखः, पिदाच- 
सुरासुरयक्षरक्षोनागसङ्कटः, उत्कापातावकीर्णः, केरिकी- 
वृत्तिहीनः, चतुर ङ्कः, मुखप्रतिमुखगभनिर्वहणास्यचतुस्स- 
न्धिकः | 

सगरनन्दी 

शरङ्गारहास्यवञ्य रोपेस्सवै रसैरसमायुक्तः । 
प्रस्यातवस्तुविषयः प्रख्यातोदात्तनायकद्चेव ॥ 
रोद्रभयानकबी भर्सवीरकरुणाद्भुतोपेतः । 
मायन्द्रनारूबहूुख्ये बहुपुस्तत्थानसंयुक्तः ॥ 
निधाोतोर्कापतिरुपरगेश्वन्द्रसुसयोयुक्तः । 
युद्धनियुद्धनिबद्धः सफेटकृतञ् कर्तव्यः ॥ 

सात्वलयारभटीभ्यां वृत्तिभ्यामन्विती डिमः कायेः | 
षोडडानायकबहुरः तट्ज्ञेनानाश्रयविरोषः ॥ 

भोजः 

अङ्खिसोद्ररसोपेतः बीभत्सादिनिरन्तरः। 
सप्रवेशचकविष्कम्मश्चतुरद्धो डिमः स्मृतः ॥ 

इदं चरिपुरदादाख्ये रक्षण ब्रह्मणोदितम् । 
उद्ाह्रणमेतस्य वृन्रोद्धरणमुच्यते । 
तारकोद्धरणं तद्ष्ततर तत्र विङेक्यताम् ॥ 

रारदातनयः 

रोद्रो रसोऽङ्गाकर्तव्यश्चलायेऽङ्कस्सविस्तराः | 
दीधेवत्तिवि चित्राथों निर्विमर्छो डिमो भवेत् ॥ 

सर्वेश्वरः 



डिष्धायी ९३६ 

डिमो डिम्बो विद्रव इति पयौयाः । तद्योगादयै डिमः । अन्ये 
षठ डयन्त इति डियः । उद्धतनायकाः । तेषामात्मनां वृत्तिये 
तरेति। इको हस्वोऽङ्यो गाख्वस्य इति हस्वः । नानाश्रय इयनेन 
सर्वभावयुक्तःवादिति वृत्तवेचिच्यमाह । दिनचतुष्टयवृत्तमेवात 
प्रयोऽयम् । अङ्कावतार एव चातर भवति । चूङिकाद्कमुखयोः 
युद्धादिवर्णने समुपरयोगोऽस्ि । वस्तुतः प्रवेशकाद्यनिषिद्धमेव । 

भमिनवयुपतः 

डिष्छायी-देरीलस्या्नम् 
भावार्थह्टदयं देखामन्थरं मन्थसोष्ठवम् । 
श्थन्मधुरमङ्क चेडद्धायी कथिता मता ॥ 

वेमः 

° मन्थ मधुरम् ' । वेमो डिह्लायीत्याह् । 

डेङ्ी- प्रबन्धः 
अस्याः पूर्वाधैमुद्राहः स चावरत्यैव गीयते । 
समो वा विषमो वापि मरहेष्वेको भवेदिह ॥ 

ईषदेव द्वितीयाय पूर्ववद्रीयते बुधैः। 
ततो मेटापरको गेयो मेखकोद्वामयोरिति । 
डेङ्कीताखः प्रदरयेस्स्यादिति ङ्क निरूपिता। 

हरिपारः 

डेङ्ी चतुष्प्रकारा स्यात्तत्तन्मानं प्रचक्षते । 
मुक्तावली वृत्तमाखा तृतीया वत्तबन्धनी ॥ 

चतुर्थी युग्मिनी ज्ञेया तासां लक्षणमुच्यते । 
स्वेच्छया गृह्यते यल नादाक्षरसमन्विता ॥ 

ताररुल्यस्ततस्ताखे टेङीका सा प्रकीर्तिता । 
इत्येतडङ्ककाटक्ष्म मतङ्गमुनिनोदितम् । 
तद् सद वृत्तवत्वेन रक्ष्यस्यादरनेन च ॥ 

जगदेकः 

आदिमध्यावसानेषु तार एकः प्रयुज्यते । 
द्रतमध्यविटम्बेन मानेन तु विचक्षणेः॥ 
उद्ाहेषु भवेद्यस्यास्समानं चरणद्वयम् । 
तृतीयश्च चतुर्थश्च गातव्यो भिन्नगीतकः ॥ 

वर्णैनीयगुणोदारो पादो प्रासयुतो प्रवो । 
आभोगश्च ततः काथः स्वैर रु्रटकरतः ॥ 
देवीनाम्ना समोपेतो नृपनाम्ना समन्वितः। 
रम्यं रुछितमाभोगे प्रयुज्य तदनन्तरम् ॥ 

पुनधैवे सडद्रीतवा ग्रहतालेन युज्यते । 
ग्रहे मेखपके मोक्षे कायं एको यथारुचि । 
आदिताखोऽथ कङ्कार प्रतिताखेऽथवा बुधः ॥ 

धरवे चैव तथाभोगे तार एकः प्रयुञ्यते । 
म्रहताटे परियज्य योज्यस्ताखो यथेच्छया ॥ 

एको रागो भवेदस्या तारद्धितयमेव हि । 
लक्ष्मेदं उङ्किकायश्च कथितं सेमभूयुजा ॥ 

टोचिटली- तार 

बद्धापणदेक्षी ताङस्य नामान्तरम् । 

डोविलीताखो बुधैबेद्धापणः स्मृतः । 
पथक् ख्षुद्रयी तत्र सविरामा गता यथा ॥। 

सोमेश्वरः 

कुम्भः 

डोम्बकृतिः- माषङ्गरागः ( वीणायां वादनकमः ) 
मध्यषडज ग्रह कृत्वा दीतीयध्वरमेय च । 
तृतीयं च दवितीयं च विलम्ब्याथ प्रह स्प्ररोत्॥ 

ग्रहात्ततस्तृतीयं च तुरीयं ष्च ततः परम् । 
तृतीयान्तं समेयाथ स्थायिनि न्यस्यते यदा ॥ 

तदा डोम्बकृतिर्ञया भूपाली सेव सम्पद् । 
एतस्या मध्यमस्यापि लक्ष्यज्ञः प्रायश्च: स्मरतः ॥। 

। वेः 

रागः 

त्रवणाङ्ग डोम्बङृतिस्सांशा धान्ता रिपोञ्द्िता । 
। हम्मीर 

डोम्बक्रिया-माषाज्ञरागः 
या भिन्नषड्जे त्रवणा तदङ्ग डोम्बक्रिया भूपतिनोपदिष्ट। 
सांशग्रहया धैवत विश्रमाढथा विवर्जिता चषेभपच्छमाभ्याम्॥। 
हेमन्तकाले प्रथमे दिनार्धे प्रगीयते वा करुणे रसे च । 
षड्जस्वरष्यानकृतावसाना तामेवरतराकरङरल्नगाद ॥ 

कुम्भः 

--रागः 

अतः परं भिन्नषड़जसमुदता बावणी 

तदङ्क स्यात् डोम्बकृतिधेवतन्याससंयुता ॥ 

षट्जांरा पञ्चमेनापि ऋषभेण विवजिता। 
एव डोम्बक्रतिं प्रा विचारचतुराननः ॥ 

हरिः 
धेवतांशग्रहन्यासां निजस्थाने प्रकम्पिताम् । 
पद्मर्षभहीनां च तज्ज्ञा डोम्बकृतिं विदुः ॥ 

सोमेश्वरः 

यैवतांशग्रहन्यासां परिहीनां समसराम् । 
आगन्धारं तारमन्द्रां तञ्ज्ञा डोम्बकृतिं विदुः ॥ 



डोम्बक्री 

त्रवणाया इवैतस्या ज्ञेयमारपरूपकम् । 
लक्षणाभिहितेर्भदेः प्रथक््भूता मनीषिभिः ॥ 

माम्य: 

धेवतांराग्रहन्यासा त्राबण्यङ्ग समस्वरा। 
गतारमन्द्रा संलयक्तरिपा उोम्बकरतिर्मता ॥ 

सोमराजः 

भिन्नषड़्जससुदभूता भाषा सा त्रचणाभिधा। 

अङ्गं डोम्बकृतिस्तस्या धेवतान्ता रिपोञ्छिता। 
षड्जांरोन समायुक्ता देन्ये तु विनियुज्यते ॥ 

जगदेकः 

डोम्बक्ी-साषङ्गरोगः 

षड्जग्रहो धवतान्तो डोम्बक्री करुणे रसे । 
हेमन्तग्रहरे यामे गातव्या रिपवर्जिता । 
निग्रहांशनिषादान्तं डोम्बकीं मदनोऽभ्यदात्।। 

मटमाधवः 

--रागः ( वशो वादनक्रमः ) 

ग्रहं विधाय द्विगुण षड्ज तप्राक्तनं स्वरम् । 
सृष्टा कृत्वा ठृतीयं तु पुनश्च खायिनं खरोत्॥ 

तत्परं च स्वरं प्रोच्य ततश्च स्फुरितौ खरौ । 
ग्रहततपूर्वको चोक्ता द्विस्तिवारं ततः परम् ॥ 

स्थायिस्वरे कम्पिते च यद् न्यासो विधीयते । 
तदा डोम्बकृतेः प्रोक्तं स्वस्थानं प्रधमं बुधः । 
भस्याः सायी दहितीयश्चेत् सा भूपाली निगद्यते ॥ 

डोभ्बिका 
छन्नानुरागगभौमिरुक्तिमियेत्र भूपतेः । 
आवज्यते मनस्सा तु मसणाङ्ोम्बिका मता ॥ 

अन्न मसणशब्देन केवरं सुकुमारय्त्त विवक्षितम् । 

डोम्बीः--रागः 
सादिमध्या निषादान्तो डोम्बीरपरियुक् चरा। 

शष परियुगिति रिषभपच्चमस्वरशान्यव्वमुक्तम्। 

-- नृत्त्पकम् 

भाणिकाया नामान्तरम् | 

डोम्बुली-देशीतारु । 

डोम्बुल्यां तु विरामान्ते छषुदरन्द्रे उभे मते। । 111 
वेमः 

ससारिगा ({ल्पा) 

डोलुवाद्यम् 

डोलम्--चार्कः 
यत्र हस्तावुभो ्यसरावृष्वधोवदनक्रमात्। 

नि 

लीख्या दुठतो डोटं चाख्कं तं बभाषिरे ॥ 
वेमः 

उोटः--हस्तः 

विरलाङ्गुली पताकौ चेदटम्बमानौ ऋथांसकौ । 

तदा डोामिधो हस्तः विषादे मदमूरैयोः ॥ 
व्याधो च संभ्रमे गर्वगतावपि स युज्यते । 
धीर : स्तव्धो डोकितो वा पादर्वयोर्खोकयुक्तितः ॥। 

भरोन्छः 
9 = ५ ४ र 

आरकन्दांभ्यां थो स्यातां पताकौ पाश्चैम्बिततै । 
यस्मिन्नेष भवेडोखो विषादे संभ्रमे मदे । 
अभमिघातामयावेगमृकोरस्तरक्षतादिषु ॥ 

ज्यायनैः 

विसखस्तांसो छम्बमानः पा्ेयोदिरथिलाङ्गलिः । 
पताको यत्र डोरोऽसौ विनियोगोऽस्य कथ्यते ॥ 

असकृद् भ्रमितः पश्चात् पुरतः संभ्रमे भवेत्] 
व्याधो मदे विषादे च मूरछादौ च यथोचितम् । 
हस्तोऽसौ विनियोक्तव्यो लोकन्ञैः नारथकर्मणि ॥ 

उोह्यफः- देरीताखः 

डोल्लकः प्रतिमदट्रस्य नामान्तरम् । 

डोरापादम्--करणम् 
ऊर्वजादुविधानेन पादमादाय छुक्ितम् । 
डोरापादं मजन् डेः प्रयोगवशगौ करो । 
यत्र कुवीत तव्वज्ञडोखापादमुदीरितम् ॥ 

ज्यायः 

डोरापादा- चारी 
छुक्ितं पादयुरिक्प्र डोछितं पश्चयोयंदा | 
अचित पाष्णिना न्यस्येङ्खोखपादा तदा भवेत् ॥ 

वेमः 

डोलाविहारः- संगीतश्र्गाराङ्गम् 
आन्दोटनकीडा डोखाविहारः । 

भोनः 

डोटवाचम् 
छरुम्भकर्णस्य बोधाथ रावणेन विनिर्मितम् । 
सोडशाङ्गर्विस्तीण प्रादेशद्वयमायतम् ॥ 



९२८ त्वम्. 

डोटुवाद्यगतं चेति प्रमाण परिकीर्तितम् । देद्धीतारे गुरुखघुगुरूणी स्युयेथाक्रमम् । 
डोकारो दैयदेवानां लको रावणेश्वरः ॥ वेमः 
ढौ दवौ राक्षसदे वानां डटवा्च भ्रयुञ्यते । रगणेन तु देङ्किका । 5 । ऽ ति 
गदमूले भवेद्रद्या गदमध्ये हरिस्तथा । 
गदाप्रे च भवेदुद्र गदे तिष्ठन्ति देवताः ¢ त 

चिक तक्रावी-मेररागः ( मेचकल्याणीमेरजन्यः ) 
टका ( (आ) सरिसगमपनिधनिस. 

(अव) सनिधपमगस. 
द्रादश्ाङ्गख्दीषां स्याक्किश्िन्मध्यक्रडा भवेत्। 

मञ्ज 

शश्ववारान्वितेवक्ते हृड्क्षावस्परावधि ॥ तचिन्दम्- देशीनृतम् 

पेन वाद्नीया हस्तेनापि विचक्षणैः । = | न्तच्चिदं भवेत्वण्डलयात्मकम् । 
धकर्स्तत्र सुख्यस्स्याद्स्तपातिन जायते ॥ साभोगे मानसहितं ताकलयल्यान्वितम्॥ 
घटन्ैव तरश्चैव ठगिश्च कुड्पोद्धवाः। _ वेदः 
पाटवणो इमे सर्वे ढक्ायां परिकीर्तिताः ॥ ॥ तण्डुभटधः 

स।मन्रर्ः 

दङ्ामणिः-मेरराग ( हरिकाम्मोजीमेटखनन्यः ) भयमेव प्रायश्च: नन्दिकेश्वरः स्यात् । तण्डुभटूनाम्ना बहबो 

मतभेदाः सन्ति| उ्यायसेनापतिना यत्तरत्नावत्यासुक्ताः । भाव- (आ) सरिगसधनिस. | । कनिन् प्रकारचकाराभिनवरुप्रौ तं स्मरतः। अस्य म्रन्थो न छन्धः। 
| मल्ल | नन्दिकेश्वरशब्दे द्रष्टव्यम् । 

हङुली -- अवनद्धम् ततम् 
द्न्तजा श्ङ्गजा वापि खोहवक्तदढयान्विता । (अ 
पच्ङ्कलायता क्ष्णा सुखे च चतुरङ्गला ॥ भ र 
मेषोदलिकया नद्धा पच्वरन्धरसुयन्तिता । र् | | ह । त्वम्- मृदज्गवाये अक्षरानुसरणं वादनम् मध्ये सूम्रेण सेवेष्टथ नातिगृटं न च थम् ॥ ४ ष | ३ ४ हि क 
भनामिकामध्यसूत्रे निधाय वदने पुनः। न त ते । ४ (9, 
तजेनीमभ्यमाङ्गस्यौ विदेते च क्रियागते ॥ १ त (व नातन्त् । ॥ 

( # भ शङ्ग्ठमन्यवक्ते तु वृत्य काच्चनिकां ततः ~ व त य --गीतवायमेख्नप्रकारः 
वादयेच्चुन्चुनादेन ट्ुलीयं प्रकीर्तिता ॥ (नि 

| सोमेश्वरः तद्वा तच्त्व तद्वयनक्तीह गीतगम् | 
टेङ्ी -धावनलगनृत्तम् विराममक्षरं गीतिं वणान् जा्यंशकादिकान् । से 

र * यतिं गीते (२ [० ध् 

बामः पुरोऽपरः पाश्च पादौ तार्द्रयान्तरे । तारं खयै यतिं चव गीतेनेकमिवागतम् ॥ 
परताको प्रसृतो तिर्यक् थत्वा सत्वा तु धावनम् | 1 | ० 
टन वामपादस्य छत्वा पद्ये । छयतीखकरायतिगीत्यंशकभावकं भवेत्त्वम् । 

विरखवुर्ध्वगो पादौ दक्षिणेन पदा पतेत्। छयेति। ४ ति द्रतमध्यविरभ्बितजा विज्ञेयास्तु बयो ख्याः | भूमौ यदा तदा ठेङ्की कथिता पूर्वसूरिभिः लः 
वेदः | 

-देदीतालः तालेति । चच्चसपुटादयः । करेति । तेषामेककङाद्यभ्यासः। 
देङ्खीकारगणेन स्यात्केषांचित् सेव योजना । 5 । ऽ यतिः समा, ओघा, गोपुच्छादयः। अक्षरं विरामरूपो यो 

जगदेकः । विच्छेद्ः । विदारी गीतविश्रामस्य कारणम् । ्रहांश्ञकारि दञ्ञ- 



तद्धवः 

विधवैचिच्यम । मागधी सम्भाविता प्रथुरेति गीतस्य तरैवि- 
ध्यम्। एतेषां खयतालादीनां भावकं प्रापकं वाद्य तत्त्वमुच्यते । 
राम्याताखादयस्तु वीणायां न प्रयोगगा इत्यूह्यम् । 

मन्यः 

-- वायम् 

टय तार विराम च यतिं गीतिं तथाक्षरम्। 

वर्ण॑ग्रामविभागे च नानाजात्येडकादिकम् । 
व्यञ्चद्रीतगते गीतमिखिते तत्त्वमुच्यते।। 

रङ्गः 

अवनद्ध त्रिगतम् 

ताण्डवादौ चिना गीतं चिद्रप्रछादनात्मकाः। 
राद्धादिसेदा वादय स्युरगीते तत्त्वादयस्त्वमी ॥ 

षोडशाक्षरसाद्टदये तत्त्वमिलयसिधीयते । 
ताद्रुप्याच्च संभाषाच्च सादर तत्वमिष्यते ॥ 

चित्रे वाद्यविधौ सम्यक्साटररयस्याप्यसंभवः। 
वणनुहार विस्तारे त्व तद्रूपिते स्विह ॥ 

नार्थप्रतीतिर्वणानां सादररयात्त प्रतीयते । 
तस्मात्पदे गीयमाने सुविभक्ताक्षरात्मकम् ॥ 

खाद तत्त्वमिति प्राह । 
नान्यः 

क 

तद्धवः--प्रक्र्तशन्दावद्ाषः 

स्वरवणान्यतां वापि न्यूनतां वापि ये पदे । 
न्यस्ता गच्छन्ति संयुक्तास्तद्धवास्ते प्रकीर्तिताः। 

कुम्भः 

तद्योमणिः-मेररागः ( धीरङ्कराभरणमेखजन्यः 

(आ) सरिगरिमगमधनिस. 

(अव)सनिपमगरिस. 
मन्न 

तनुकीतिः- मेखरागः ( तानरूपीमेरुजन्यः ) 

(आ) सरिगपनिस. 

(अव) सनिधपमगरिस. 
| मल्ल 

तनुग्रतापः- मेरुरागः ( हरिकाम्भोजीमेरुजन्यः ) 
(आ) सगमपधनिस. 

(अव) सनिपमरिस. 
म्न 

१२९ तन्ीषु स्वरस्थापनकू 

तनुमध्या - धुवावृत्तम् 
षडक्षरा - 

भये पुनरन्ते 
यस्य गुरुणी चेद् । 
ज्ञेया तनुमध्या 
गायत्र समुत्था । 

यथा - 

एसो गिरिराओ (छाया) एष गिरिराजः । 
भरतः 

मध्यमाधमपात्राणां ततुमध्यां प्रयोजयेत् । 
हपव्वमभाषायां तालः पाराक्षरेण तु ॥ 

नान्यः 
-परडक्षरवृत्तम् ८ तयगणै ` 

अशतः 

तनूनपात्- तनः 

मध्यमग्रामे गहीनषाडवः। 
पमरिसखनिध,. 

कुर्मः 

तन्तीषु खरस्थापनम् 
(अथे कमो दक्षिणदेरोऽद्यतनकारोपयुक्तायां वीणायां भ्रयु- 

क्तः, मंगरहचूडामणिम्रन्थादुद्धूतः । तच शुतयः चतुर्विशतिः 
सास्तु द्रादश । साय्येन्तरे पुनष्रीदञच 1 भाहय चतुर्विंशति 
सायः ) 

तीत्राख्यादिश्रतिभ्यश्च स्वरास्विादिहोदिताः। 
ते च गान्धर्वगनिकयोग्या वेद्यासत्वया रिषे ॥ 

नरगाने सछक्ष्याणि लक्षणानि ब्रुवेऽधुना । 
तीन्रादिका याः श्रुतयः क्षोमिण्यन्ताः प्रकीर्तिताः ॥ 

विद्दाय माजनीं तत्र क्षोमिणीं च श्रुतिं तथा । 
मिखनादेकमेकस्य ग्रहादुदादङ्कं भवेत्।। 

प्रथमां च द्वितीया च मििते प्रथमे महम् । 
तृतीया च चतुथ च द्वितीय ग्रहमेव च ॥ 
इत्येवं दरन्द्रमिटनाद्रहद्ाद शकं विदुः । 
म्बरास्सप्न प्रकृतयो विकृता नव कीर्तिताः ॥ 

षोडटानां स्वराणां च नामानि णु पार्वति। 
सायां च प्रथमे जातः शद्धे रिषभ इष्यते ॥ 

दितीयसोपानगतो शुद्धगान्धार इत्ययम् । 
चतुरश्र तीरिषभ इत्येतौ द्वौ परिकीर्तितौ ॥ 



तन्तीपु खरस्थापनम् 

दृतीयसोपानजातो ष टदूतीरिषभस्तथा । 

साधारणश्च गान्धार इति दौ कीर्तितावुभी ॥ 

गान्धारोऽन्तरसंज्ञस्तु तुय सोपानमास्थितः। 
सोपान पञ्चमे जातः शद्धमध्यम इष्यते ॥ 

षष्ठसोपानजनितः प्रतिमध्यमनामकः। 
सोपानात्सप्रमाज्नातः श्वरः पच्चमनामभाक् ॥ 

श्रुतेसाधारषडजस्य परच्रमस्सहकाययम् । 
सोपानादष्टमाजातः युद्धो धवत उच्यते ॥ 

सोपाने नवमे जातो चतुश्रुतिकधैवतः। 
शुद्धो निषाद इति च द्व रूरौ समुदीरितो ॥ 
सोपानादशमाजातो निषादः करिकस्तथा । 
धैवतः षट् च्छुतिश्धेति दौ शूरो परिकीर्तितौ ॥ 

एकादरोति सोपाने काकछिखरसभवः | 
सोपाने दादर चव षड्जस्वर उदातः ॥ 

संम्रहचूडामणिः 

सुषुम्ननाडिसदरो वीणादण्डे फणायिते । 
तन्त्रीसप्तकमेतासां मध्ये च्रिकमधोगतम् ॥ 

चतुष्कमूर्ध्वभागख्य तासां सज्ञां विवृण्महे ¦ 
आरभ्य पित्तला तन्त्रीं मन्द्रमध्यमतारगाः ॥ 

अनुमन्द्रो विदोषः स्यान्नादकारुषवियेदने । 
मन्द्रस्तु मन्द्रं त्ते मध्यमो मध्यसस्वरः ॥ 

तारस्तूञ्चस्वरं न्रयादलुमनदरोऽतिमन्दरम् 

अधोगतं त्रि तारं ज्ञानां मुपयुञ्यते ॥ 

चतुर्धिंशतिसख्यास्तु सायेस्तत्र स्थरान्तरे । 
एतेष्वष्टाष्टमेदेन लिखायिध्वनिभेदतः॥ 

तत्र तन्त्ीचतुष्केऽपि सान षण्णवतिः स्फुटम् । 
द्ा्चिडास्थानमधिकं लीने तत्रैव सारिपु ॥ 

षड्जो ऋषभगान्धारमध्यपच्चमंधवताः । 
निषादश्च यमी सप्र वीणार्यगता स्वराः ॥ 
तन्त्रीनादस्तु षड़जः स्यारसानेषु ऋषभादिगाः। 

ऋषमस्तिविधः प्रोक्तो हि चतुष्षट् च्छूतिक्रमात् ॥ 

गान्धारोऽपि त्रिधा शुद्धान्तर्साधारणक्रमात्। 
चतुरश्चव्युषभे शद्धः षट् च्छृतावन्तरस्थित ¦ ॥ 

साधारणाख्यगान्धारः प्रथगात्मतया सितः 

पथगेव द्विधा शुद्धमध्यमग्रतिमध्यमो ॥ 

पच्चमोऽथ त्रिधा धव द्विचतुष्षट् छतिक्रमात् । 
निषादस्त्रिविथः शुद्धकैशयकाकस्यभेदतः ॥ 

२४० 

चतुश्र॒तो धवते तु निषाद्दशुद्ध इष्यते । 
षट्छतो धवते कैरयनिषादोऽन्यः प्रथकूस्ितः ॥ 

तारषड्जस्वरग्येति दादञ्ामी विभेदतः। 
एते स्वराः क्रमेणेव द्वादशाधोमुखार्थिता ॥ 
सप्तस्वराणां सेदेन वीणायां षोडशस्वराः । 
प्रकरमद्रयभेदेन द्रातिंराद्धेद उच्यते ॥ 
तन्तीचतुष्केऽपि षड्जपश्चमावष्टमेदिनो । 
मध्यमष्षोडङाविधः चतुर्धिरातिभेदिनः ॥ 
निषादर्षभगान्धारथेवता इति वेणिकैः। 
धष्ाविंरोत्तरदातमाहय मवति । 
तत्राप्रसिद्धस्थानानि कतिचिद्र्जितानि च ॥ 

परमेश्वरः 

तन्वी-धरवावृक्तम् ( सपक्षम् ) 

तृतीय पञ्चमे चव गुरयेत्र तु नैधनम् । 
सद्ा तृष्णिक्कृते पादे तन्वी सा नामतो यथा ॥ 

पिय कामुओ विय । प्रियकामुक इव । 
भरतः 

श्रुतिः 

कषभश्य द्ितीयश्चुतिः। मण्डलीमते तारर्षभस्थेव । 

तपनम्--अङ्गविकारः 

परितपनमिययप्युच्यते । राहुलकादिभिरेक्षितानि मोगभ्यपरि- 
तपनादीनि श्ज्गारचेष्टारूपाणि अभिनवरुप्रन न खीकृतानि 
भवन्ति । प्रियजने कापि गते प्रहाराधेमपि चागच्छति स्वयमेव 
परिकर्पितदौभाग्यन्वरगरहीतक्षणरुदितश्वसितस्वप्नद्वारविक्षण- 
रिरोग्यधादिविषयं तपनम् । 

सागरः 

नागच्छति भियतमे प्रहराधेमाच- 
मुद्धेगिनै विविधचेष्टितमङ्गनायाः । 

सख्याः पुरःधसनरोदनमात्मभाग्य- 
निन्दादिकं कविवरास्तपन वदन्ति॥ 

प्रदयश्रीः 

तप्तम्. ¢ 

तप्रम्--दरीनम् 
निपतद्धूपुटं शुष्यसप्रम तप्रमुदाहतम् । 

दारदातनयः 

तमः- संगीतशृङ्गाराङ्गम् 

निक्ागमान्धकारस्तमः। 
भोजः 



तमोहिनी 

तमोहिनी- मेररागः ( नरभेरवीमेरजन्यः ) 

(आ) सरिगमधस. 
(अव) खनिधपमगरिस. 

मख 

तुम्बकी --अवनद्धवा्म् 

निस्साणवत्तम्बकी स्यात्ततोऽत्पो गात्रनादयोः । 
वाद्यते स द्वितीयोऽसौ उमामेति निगदयते॥ 

डमामेति नामान्तरम् । 
कुम्भः 

तरङ्गकः - प्राक्रते मातावृत्तस् 

भभमभमगग. 
विरहाङ्कः 

तरङ्गशीतटः- देशीतारः 

तरङ्गशीते ताके निज्ञःव्दातः पुतो भवेत्। ऽ 

तरष्घशीकर इति पाठान्तरम् । 
खक्ष्मणः 

तरङ्गिणी - माषाङ्गरागः 

तरङ्गिणी भूमिभ्रतोपदिष्टा सतारधांशा मृदुगा च पणो । 
समश्वरा न्यासक्रतषभा च तद्षभादिर्वमिष्ट प्रयाता ॥ 

कुम्भः 

--मेररागः ( चारुकेसीमेख्जन्यः ) 

(आ) सरिमपघनिस. 
(अब)सनिषपमगरिस. 

मज 
रागः 

रिन्यासम्रहधांया च भवेद्धरिपतारभाक् । 
समस्वरा गमन्द्रा च संपूण सप्तमिस्खवरेः । 
रसे रौद्रे नियुज्या स्यात् रिषभादिस्तरङ्गिणी ॥ 

जगदेकः 

अथो तरङ्गिणी न्यासम्रहर्षभवती भवेत् । 
धैवतांशा तथा तारा धेवतर्षभपच्वमाः। 
समस्वरा च गान्धारमन्द्रा पणां तथोदिता ॥ 

हरिः 

तरङ्धितम्- दशैनम् 
बरङ्ग इवः यत्कान्तिजैस्भते तत्तरङ्कितम् । 

कटो इव यत्कान्तिविच्छर्दिंस्तत्तरक्धितम्। 

18 
रशारदतन्नयः 

तपू 

तरलम्-- दशनम् 
आलोकतारकं यत्त॒ तर तत्प्रकीर्तितम् । 

वेमः 

तरलं तदिति प्राहलोलताराकनीनिकम् । 
रशरद्ातनयः 

तरलरञ्जिनी-मेरूरागः ८ मायामाख्वगोमेखजन्यः ) 
(आ) सरिगमपधनिस. 
(अव) सनिधमधपमरिगरिस. 

मञ्ज 

तरहरम्- देशोखस्याङ्गम् 
भासुज यत्र नर्तक्यासतुङ्गयोस्तनछुम्भयोः । 
सस्वरं कम्पनं चत्त प्रोक्तं तरहरं तु तत्॥ 

उ्यायनाश्चोको धरदरमियबोचताम्। 
तकैटतिका- मेररागः ( मायामाख्वमेखजन्यः ) 

(आ) सरिमपधघस, 
(अव) सधपमरिस. 

मज्ञ 

तक!- शिस्पकाङ्गम् 

वितकैः कास्िदियादिदुष्यन्तवचन यथा । 
शार दातन्यः 

आत्मविचाराधीनोऽथावग्रहस्तकैः । यथा ~ नन्दयन्ती संहारे 
भतेयादि सयुद्रदत्तवचनम् । 

सागरः 

दुष्यन्तवचनं शाङकन्वठे । नन्दयन्तीसंहारः एष्पभूषितके 
ष्ठेऽङ्के । 

पतिताग्र चोद्धता भूमिरग्नमथोद्धूतम् । 

कुच्चन्मध्यं तिरद्चीनमिति षोढा तरं विदुः ॥ 
विं्रदासः 

अन्वर्थम् | 

--देशीखस्याङ्गम् 
पाटाद्याः म्रतिभासन्तो दुष्करास्पुकरा इव । 
कमादङ्गसमायुक्ता यत्र तत्तछसुच्यते ॥ 

ज्यायः 

-- पतुः 

दक्षिणङ्खघ्ठतो हन्ति वामाङ्गछठनिपीडिताम् । 

तन्त्रीं यतर तदाचष्ट तरः सोटलनन्दनः ॥ | ध 
साङ्गः 



तर्कम् ९४९ 

--व्यज्ञनधातुः 

तन्वीं वामकराज्गष्ठपीडितां दक्षिणेन चेत् । 
घङ्खषठेन निहन्येत्तत्तखमाहु्मनीषिणः ॥ 

कुम्भः 

वामाङ्गेन तन्त्रीं तु पीडयित्वा पुनश्च ताम् । 

दक्षिणेन यदाहन्यात्तत्तरं परिकीर्तितम् ॥ 
ननन्यः 

तर्कम् 
नाेरधः करि भूषणम् । 

--श्रोणी भूषणम् 

कवाटद्वययोनितम् । 

तरताडितम्-पादमणिः 
यस्मिन्पुरोमुखस्याङ्पघेस्तिष्ठतोङ्गलिप्र्ठतः । 

तत्पार््णिबाह्यपर्शिन स्प्रशन् तियेङ्मुखस्तथा ॥ 
विष्ठेद्न्यस्तु चरणस्तखाभ्यां तद् नुक्रमात्। 
सशब्दताडनं भूमो तावुभौ रुतो यदा । 
इत्येवं पाद्पयायात्तद् स्यात्तखताडितम् ॥ 

गजेमः 

तेख्दर्दिनी- देशी चारी 
संहतस्थानफे सिसवा पादौ तिर्यक् प्रथग्गतौ । 
तिष्ठतो बह्यपाश्वोभ्यां यत्र सा तर्दर्शिनी ॥ ॥ 

तटपताकहस्तः 

उर्वो कनिष्ठिकाङकषौ पता किञ्चिदीरितो । 

नाम्ना तरपताकोऽय गौेये स्यात्त पुङ्कितः॥ 
| ज्ञारदोखरः 

तटपाटः- वादयप्रयन्धः 

तरूपारस्तु मरूपोन्मिश्रपाटम्रबन्धजः | 
शङ्गः 

तलपारो भवेयस्तद्वादययते मरपान्बितः । 

तदपुष्पपुटभ्-करणम् 
वामे पुष्पपुटः पाश्च पादोऽग्रतख्सश्जरः । 
तथा च सन्नतं पश्च तख्पुष्पपुटं भवेत् ॥ 

भरतः 

चाया दयधिकया पादै विनिष्कामति दक्षिणे । 
व्यावर्तनात्करयुगे दक्षिणं पाश्चमागते ॥ 

तस्सुखौ 

परिवर्तनतो बामपाश्च सततमाभिते। 
तत्छुचक्षेत्रसं विष्टो यस्य पुष्पपुटः करः । 
तरपुष्पपुटं तत्स्यासपादेऽग्रतरसच्चरे ॥ 

1 

समपादं रताहस्तावङ्गस्य चतुरखता । 
साधारणमिदं रृत्तप्रयोगारस्भ इष्यते ॥ 

क 

करणेषूरसि प्रायो वामस्स्यात्खटकामुखः। 
चरणस्यानुवादी तु करो बामेतरो भवेत् ॥ 

यदा बामकरस्यादोौ प्रयोगस्स्यात्तदा पुनः । 
वक्षः श्चत्रे विधातव्यो रताहस्तस्तु दक्षिणः ॥ 

चतुरसरत्वहेतुत्वाटेष्णव केषिदूचिरे । 
करुणामिनयेष्वेव हस्तो वा चरणोऽथवा॥। 

प्राधान्यादक्षिणः भ्रोक्तो विदोषो य नोच्यते । 
तख्पुष्पपुरं तत्स्यात् यत्राध्यर्धिकया परम् ॥ 

निच्करमेदक्षिण पाश्च व्याब्रय समगौ करौ । 
परिव्रूय ततो वामे सन्नतं पाश्चमागतो ॥ 
बामस्तनसमक्षेतरे स्यातां पृष्पपुरीकृतो । 
तरुसव्ररपाद्श्च कर्तव्यः प्रोक्तटक्षणः ॥ 

तरखमियेकदे रोन ज्ञेयोऽत्र तखसच्चरः | 
तेन पुष्पपुटं युक्तं तख्पुष्पपुरं विदुः ॥ 

एवे सर्वर विज्ञेयाः करणेषु निरूक्तयः | 
दीयते नर्तनारम्मे देवेभ्यः ऊु॒मा्रछिः । 
भनेन करणेनेति पूर्वमस्य प्रकीर्तितम् ॥ 

ऊसारयनः 

रङ्गे पुष्पाञ्जलिक्चेपे रक्षिते योषितामपि । 
कुम्भक्णेः 

तटप्रहारः-हस्तपाटः 

वामांसचाख्नाद्रामपुष्करे वामपाणिना । 
निपीडनादपि तखग्रहायो जायते यथा ॥ 

दे धां हं दिकिर किट ञ्च रितदिधि तधि बः। 
वेमः 

तटमुखवर्तना 

यदा तटमुखो हस्तौ वर्तितौ स्वोक्तरीतितः । 
ष्ठे 

सौष्ठवेन तदा धीरेरुक्ता तखमुखाह्यया ॥ 
भस्गेकः 

तरुयुखी- नृ्दस्तो 
चतुरश्रौ करो हंसपश्षौ कृतैव पूर्ववत् । 
शअन्योन्याभिमुखो चयश्रो समाप्तौ खख्पाश्वगो ! 

१ 
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कायौ तटमुखावेवे हय भदैखवाद्ने ॥ 
स्योनः 

पूर्ववदिति उदुवत्तदस्तौ परास्ररयेते । 
तुल्यां सकूषैरो तिथैग्भूतौ सम्मुखतस्तखौ । 
उद्दृत्तीभूय पश्चाञ् उयश्रीभूतो स्वपारर्वगौ । 
हंसपक्षौ तटमुखौ मधुरे मरैरध्वनौ ॥ 

_ हसतः 

भवेदुवृ्तौ स्थितौ त्यसौ हंसप्रक्षौ स्वपारर्वयोः। 
जातौ मिथस्समुखस्थतरी तलमुखो मतौ । 
बुधेरमिदधाते तौ मधुरे मद॑रखुष्वनो ॥ 

शाः 

तैखविटासितेम्-- करणम् 
पाश्चकर्णसमक्षेत्रे भवेसपादसमुत्थितः। 
उ्वोङ्गकितखोऽश्याग्रभाक्पताकाच्ितस्थके ॥ 

यच्राङ्गनन्तरमप्येरवं तत्स्यात्तरख्विखासितम् । 
पादो धाराभिघनेन सूबधारादिगोचरः ॥ 

मद्रतण्ड़मतेऽल्लाङिप्रः सगतो युगपत्कसे । 
रेचितावस्य पञ्चिस्तः करो कैर्तिधरो मतो॥ 

सअ्यायनः 

तरसंघट्टितम्- करणम् 
डोखापादसमौ हस्तो मिथस्तघष्टितौ तले । 
ततस्स्यादष्णवे स्थानं करां चेदक्षिणः करः ॥ 
रेचितोऽन्यस्तिके पाद्व तरुस्घट्टितै तदा । 
अल कीर्तिधसे हस्तमूचे वक्षसि दक्षिणम् ॥ 

ऊथायनः 

कृपायां विनियुज्यते । 
कदैमणः 

तससंस्फोरितम्--करणम् 
चायातिक्रान्तया यद्वा दण्डपादाख्यया धृतम् । 
उरिक्षप्य पात्यमानेऽङ्श्नौ सशब्दं ताछिकां करौ ॥ 
छुरुतो यत्र तस्प्रोक्तं तरखसंस्फोटितं बुधैः ! 
हस्तिने हस्तनारेऽस्य विनियोगः प्रकीर्तितः ॥ 

ज्यायनः 

गजरादिप्रबन्धाना देशजानां तु नर्तने । 
रक्मणः 

तेरहस्तः-- वादनम् ( उभयहस्तव्यापारः ) 

तरेन दक्षिणो हस्तस्तन्तरीं हन्तीतरः पुनः । 
म्रदेरिन्या स्प्रदोयन्न तदस्त भवेदसौ ॥ 

ताण्डवपिया 

--वीणायामुमयहसव्यापारः 

तलेन दक्षिणो हन्ति तन्विकां यत्र तां पुनः। 
वामः सप्ुटाति तजेन्या तट्हस्तस्तदा भवेत् ॥ 

कुम्भः 

तखाहतिः- पादः 
सशब्दं ताडनं भूमेः तेन स्यात्तखाहतिः। 
ताण्डवे धावने कोपे घघेरीणां च वादने ॥ 

ज्यायनः; 

तलोद्ध्ितकम्--पादमणि | 

तलाग्राभ्यां सितौ पादौ एयीयेण युहूयुहः । , 
यवर ताखानुसारेण पाष्णिभ्यां प्रथिवीतलखम् ॥ 
ताडयन्तो चतुर्दिष्चु विदधाते गतागतम् । 
तलेद्धद्वितकं प्राह तत्सङ्मामधनञ्जयः ॥ 

तलोदुत्ता-देसीबारी 
अङ्गी प्रष्ठभागोन प्रपदे यत्र सत्वरम् । 

पुरतस्सरतस्सेषा तद्रत्ेति कथ्यते ॥ 
बेमः 

तवघ्ुरी- मेखरागः ( खरदरप्रियामेखजन्यः ) 

(भ) सरिगपधस. 
(अव) सनिधपमगरिस 

मञ्ज 

ता- तारः ( ताख्पातस्य चिम् ) 

ताडनम् 
किन्नयां वामहस्तव्यापारः । तत्र द्रष्टव्यम् । 

तारित्! पादः 

पाणिना भुवमारम्न्य तस्याग्रेण ताडयन् । 
ताडितः कोपगवादौ घधेराणां च वादने ॥ 

ज्यायनः 

ताण्ड्वे- नृत्तम् 
भासारितादिभिरगीतेरुद्धतप्रायवर्तितेः। 
करणेरङ्गहरिच्य नि्रत्त विषमेरिह । 
ताण्डव तण्डना प्रोक्तं रृत्ते चृत्तविदो विदुः ॥ 

कुम्भः 
ताण्डयप्रिया-मेखरागः ( हरिकाम्भोजीमेख्जन्यः ) 

(शा) सरिगमपनिधनिसनिस. 

(अव) सनिपधनिपमगमरिगरिमगस. 
क 
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ताण्डिकान्यात्धिः- वादयप्रबन्धः 

ग्यापकश्च तिभूषणस्य नामान्तरम् । 

तात्पयेम् 
प्रधानमुपकार्योऽर्थः पदार्था ह्यपकारकाः । 

तत्परत्बात्पदाथनां तात्प तदितीरितम् ॥ 
रारदातनयः 

_--मक्िः 

वाक्याथ प्रति शेषत्वं यतस्यादुञ्चारणस्य तु । 
तत्तात्पय न्रिधा तस्स्याद्वाक्यार्थ्निविधत्वतः ॥ 

स चामिधेयः मलयाय्यो ध्वनिरूप इति निधा । 
कारकादिविरिष्टो यः सोऽभिषेयः क्रियाधिकः ॥ 

यथाभिधीयमनाथोदन्यधानपपत्तितः । 
प्रतीयमानो बा्यार्थो यस्स प्रयाथ्य ईरितः। 
ध्वनिर्दिधा स चकः स्यादूर्थतरडब्दतोऽपरः ॥ 

कथितदरास्दो द्विविधः ध्वनिख्यमनुनादषूप एकः स्यात्। 
मरतिशब्दशूप एकः तयोर्विंरोषो विविच्यते कविभिः ॥ 

अथःन्तरं प्रतीतानुस्यतमेव व्यनक्ति यत्। 
सोऽनुनाद ध्यनिरिति भ्यते ध्वनिवेदिमिः ॥ 

शब्दध्वनिरहिधाभूतः शब्दादेवावगम्यते । 
ध्वनितात्पययोः केध्चित्पथक्त्वे कथ्यते बुधैः 

अप्रतिष्ठमविश्नान्तं स्रा यत्परतामिदम्। 
वाक्यलिङ्गाहते तत्र न्याय्या तत्परतास्य सा ॥ 

यत्र तु स्वाथविश्रान्तं प्रतिष्ठं तावदागताम् । 
तसप्रसपेति तत्तस्मात्सर्वन्र ध्वनिता श्थितिः। 
ध्वनितात्पयेयोर्भेदो बह्मणन्रह्यचारिवत् ॥ 

““तारपयैमेव वचसि ध्वनिरेव काव्ये सौभाग्यमेव गुण- 
सपदि वद्धभस्य ” इति ॥ 

तो ध्वन्याख्यतात्पयेगम्यमानतवतः स्वतः । 
काव्ये रसाठङ्कारादिवक्या्थों भवति धुवम् ॥ 

विवश्षितमभिप्रायः फट भावः प्रयोजनम्। 
तार्पयेिति पयोयराब्दा बाक्यार्थगोचराः ॥ 

दारदातनयः 

तादात्म्यभ्ू-शब्दाथेगुणः 

सब्व॑स्यार्थस्वभावो यः तादात्म्य ततपरकीर्तितम्। 
कुस्मः 

6. थ 

तानफदष् 

तानः 

तनोति विस्तार इयस्मात् घञि तान इति स्मरतः। 
रागा येस्तन्यते प्रायः खयरास्ते तानका मताः ॥ 

पण्डितमण्डली 

तानत्वसमर्थनम् 
न चतेषां मूेनास्वमेषु यत्स्वरलेपनम् । 
नन्वेकस्मिन्स्वरे छपे ख्टषूपम्रच्युतिः छुतः॥। 
यदेकदेराविकृतमनन्याकारमीरितम् । 

मेवं रक्तिमधानत्वादस्य स्वरविलोपने ॥ 
तानरागान्यतापत्तेः रक्तियुक्तिदैवीयसी । 
तस्मात्सप्तस्वरेयुक्ता मुखैनोक्ता मनीषिमिः॥ 
षट् पद्स्वरकास्ताना भिन्तेऽतः प्रथक् ततः। 
नन्वेवं मूछेनाः शुद्धाः सान्तराः काकलीयुताः॥ 
तद् योप चिताश्चैव षाडवौडुवि तीडृताः । 
षृथक् चतुरशीति स्युरेव षटरव्रंराता युतम् ॥ 
डातत्रये भवेयुस्ते न चेव मुनिसम्मतम्। 
तानाश्चतुरशीतिः स्युरिति तद्वचन यतः ॥ 

विकतसरखेपोऽतो नात्र बिद्धिश्चिकीर्षितः। 
म्रामाण्यान्मुनिवाक्यस्य शुद्ध एवात्र सम्मताः ॥ 

कुम्भः 
तानफलम् 
यदज्ञनामकस्तानो यो योऽत्र परिकीर्तितः| 
तं तं सम्यग्विदन् गाता तदज्ञफरूमदनुते ॥ 

भरतादिपराप्रानां मुनीनां वचसामिह । 
भ्रामाण्यादागमत्वेन सुबचत्वादमुष्य तु ॥ 
ननु यागादितः काट्ड्केशावित्तादिसाद्धथतः 
यत्फठं तत्कथं तानगानमात्रेण साध्यते ॥ 

तस्मादयुक्तमत्रोक्तं तत्तन्नामक्रतूद्धबम् । 
तानेरवाप्यते पुण्यमल्पदेतुसमापितेः ॥। 
का गतिस्तर्हिं वाक्यानां पराप्रानां स्योच्यते । 
अर्थवादवदेवास्तु प्रव्रसयुरपाद्कत्वतः ॥ 
उपयोगस्तदुक्तीनां नैतदत्रोपपद्यते । 
यतोऽत काटष्केरादिगोरवं खाघवं तथा ॥ 
कारणानां कचिद् टृष्ट न ्रयोजकमाहते । 
तथाहि दादश्चाहादिबहुकाखादिसाध्यतः।॥। 
नाम्नो नारायणस्योक्ता पापनिभक्तिदेतुता । 
ङेरासाध्यादियागादेरधमेधादितः फलम् ॥ 



तानमागेणी 

नैवेदं वेद एवोष्तमविकस्पमनाधितम् । 
शर्थवादविभागस्य विधिदोषत्वतो बुधैः ॥। 
निरणायि प्रमाणत्वं तद्रत्वेप्यविमानता । 
उन्मत्तमाषणप्राया नार्थवादा अपि कचित् ॥ 

तत्तद्िधिसमारोपे बहुशस्तत्र साधितम् । 
न चापि भिन्नहेतस्वे फटभेदप्रकस्पना ॥ 

गानस्य यजनादेश्च स्वगेसाधनतां भ्रति । 

कुषिसेवादिकाय्यस्मात्फङेक्यं जीवने प्रति ॥ 

तानगानार्थोपदेषटरीोऽपि परमाप्रता । 
तदुक्तवाक्यजातस्य ञयय्यादेमनता ततः ॥ 

दृष्टाथोदाहतस्वेनादष्टानां परमार्थता । 
साधितपप्तोक्तवाक्यत्वात्कारीयोदिनिदरोनात् ॥। 

पराप्रस्वाविरोषेण भरतादिमहात्मनाम् । 
तदुक्तवचसामस्मसखरमाणत्व न हन्यते ॥ 

अथवा वेदमूरत्वादाज्ञवल्क्यादि वाक्यतः । 
अबाधिते प्रमाणत्वं साधितं पूर्वमेव हि ॥ 

विधित्वेनापि गानस्य म्रामाण्यमुरसीक्रतम् । 
तस्माद दोऽग्रतिद्रन्दरं भरतादिमुनीरितम्। 
यद्यज्ञसङ्घो यस्तानः स तस्य फरदायकः ॥ 

कुम्भः 
तानमागणी- मेखरागः ( सू्ैकान्तमेर्जन्यः) 
(आ) सरिगमपघपनिस. 
(अव) सधपमरिस. 

मख 

तानरूपी- मेखकर्तां रागः 

सरिग०्न्मन्पन्न्थनिस. 
मञ्ज 

तानविषये मतमेदः 
नारदसते एकर्विंहातिमृखेनाः । एकोन पव्छाश्त्तानाः ॥ 
भरतमते तु चतुदैश मूढैनाः । चतुरशीति ताना उक्ताः॥ 

एवे म्रामतयेऽप्यूनपव्वाद्न्नारदोदिताः। 
सामगाने प्रयुज्यन्ते ताना यज्ञोपयोगिनः। 
गीतोपयोगिनस्ताना भरतेनोप्दर्धिताः ॥ 

शखयलान्तरे । 

स्तोत्रकठैभरिय नाम केषाश्चिदिद दश्यते । 
खाददयात्कस्यचिन्नाम निरुक्तं तेन नोदितम्॥ 

तत्र नारदेन स्तोत्रयज्ञोपयोगितया भरामत्रयेण एकोनपञ्चारा- 
ष् 

(= श्वानो नसि वन्यो ॥ त _ 

(३ तानाः 

विंडातिर्मध्यमभरामे षड्जग्रामे चतुद । 
तानाः पञ्छदडा प्रोक्ता गान्धारमाममाभिताः ॥ 

भरताचयेस्य स्वशास्त्रे प्रयोगाङ्गता गीतोपयोगिनः षड्ज- 
मध्यमग्रामयोः अयुखोमषाडवोडवाभ्यां चतुररीतिमथ ताना- 
नुक्तवान् । 

तानसंख्या 
एकैकस्यां मूैनायां प्रस्तारविधिमाशिताः । 
त्योमवेदखभूतानि तानास्स्युः कमसंयुताः ॥ 
षट् पच्चारान्मूरेनायाः पूर्णकूटास्तु सक्रमाः। 
एभिस्सन्ताडिता जाताः तत्संख्यां सगरणाम्यहम् । 
भवेदक्षिद्धिनागाध्िमिता मामद्ये भवेत् ॥ 

५६०४० कुम्भः 

शुन्यवेदाधिनासलयवसुनेवमिताः स्फुटाः । 
२८२२४० 

नान्यदेचः 

पण्डितमण्डली 

इति पृर्णकूटतानसंख्या । 

संपू्णकूटतानाः २८१८४८. स्वरान्तरकूटतानाः ५४४. 
षाडवकूटतानाः २१६३२. सामिककूटतानाः ९९४. 

अैडवकूटताना;ः ३८००.  गाधिककरूरतानाः १२. 
आहय २३९१.५९२०. 

सरिपानां परियागाञ्निषादस्य च वजेनात् | 
षडजम्रामेऽत्र ताना स्युरष्टाविंरति संख्यकाः ॥ 

यदा स्युमेभ्यमग्रामे सरिगेस्सप्रवर्जिताः। 
एकश्च विंडतिस्तानाः तदा स्युमूछेना कमात् ॥। 
एकोनपच्छाङदिमे षाडवा प्रामयोद्रेयोः 
सपाभ्यां रहितास्सप्न निगाभ्यामपि वर्जिताः । 
हीना रिपाभ्यां चेते स्युराडवा एकविंडातिः। 
षड्जग्रामे मध्यमे तु रिधाभ्यां सप्र वर्जिताः॥। 
ग्रामद्रयसमुर्पन्नाः षाडवोडवयोगतः। 
सवं चतुरशीति स्युः श॒द्धतानाः-कमास्सुटम् ॥ 

पण्डितमण्डरी 

ताना-- मषिरागः 

पञ्चमं ञान्तिमा ताना भिन्नताने रिवर्जिता। 
ताना भषिकिका भिन्रताने याष्टिकसमतेः }। कुम्भः 

रागः 

गान्धारमध्यमकनिषाद्माद्- 
पन्थास्वतवती करुणाश्रया च | 

अराग्रहस्फरितषडजनिषादसान्दरा 
ताना भवेद्रिषभपच्छमवजिता व || 



तानानि 

करुणे रसे च ताना धापन्यासेन भूषिता ध्वनिभिः। 
परिहीना सनिगमकैः.-. -- --- --- ---सदा भबति ॥ 

कऋटूसपः 

तनोतेर्विस्तरार्थस्य तानास्तन्यन्त इयतः । 
विशिष्टस्वरखोपेन षाडबोड्वितीकृताः ॥ 

मना एव भणिताः शुद्धास्ताना मही भरता । 
अनेकथापि ते द्वेधा शुद्धकूट विभेदतः ॥ 
नियतानियतत्वेन क्रसस्येषां विमिन्नधीः । 
यतस्तछ्क्ष्म शुद्धत्वे खराणां नियतक्रमः। 
कूटस्वे तु व्यु्कमोऽत्र स्वराणां मूरेनाजुषाम् ॥ 

कुम्भः 

तानानि 
तस्य भेदस्छिमास्याताः सप्तसप्रगुणा बुधैः। 
जयं च विजयं चव माङ्गल्यं रिपुमदेनम् ॥ 
अग्रतीकं विशार च वारुणं मिबसंज्ञकम्। 
गारुडं दैविकं सम्य शेते पीतं सुवर्णकत् ॥ 
चित्रे चित्रपदं कृष्ण सुक्ष्म रक्तं खषूपकम् । 
अश्वनऋ्छान्त गजक्रान्ते भीम मीमाकृतिं चलम् ॥ 

स्थिरं दीषे तदा इव जाद्य राश्चसमेव च । 
भतुरं विभव चेव संविदरूपं च सारिवकम् ॥ 

वा अणिसंज्ञकम्। 

भायुष्य पू्णगेहं च सुभगं ससुखावदहम ॥ 

पोण्डरीकमजाख्य च सुराल तारकामयम् । 
विधेयं याक्षिकं पुण्यं वात्सल्यं सयमेव च ॥ 

सुब्णान्तानि तानानि जयादीनि चतुदैशच 
नन्यावेते भवन्तीह मामे श्ेयानि तानि वे ॥ 
चिल्लादीनि च तानानि श्रणान्तानि विदुबुषाः। 
एकवविंशतिसंस्यानि द्वितीयप्रामजानि च ।। 

आयुष्यादीनि तानानि तथान्यानि चतुदश । 
तृतीयम्रामजातानि तेषां वक्ष्यामि रक्षणम् ॥ 

वादिमसगजाङ्शच 
तानि--दशेनम् " 

यद्धिरोषानमिज्ञत्वं रषे वस्तुनि तानि तत् 

तानोत्था-रागः 
षड़जषभपच्वमहीना । 

सांशा रिपविहीना च तानोत्था मन्द्रवर्जिता। 
मध्यगन्धारबहूखा धापन्यासा प्रकीर्तिता ॥ 

शारदातनयः 

मतङ्गः 

२४६  तारमन्द्रमसन्नः 

तान्तम्--दरेनम् 
डष्यद्ूपुटपक्षमा् यत्तान्तं तत्समीरितम्। 

शारदतनयः 

तापनम्- प्रतिमुखसनध्यज्गम् 

शपायदरोनं यत्त॒ तत्तापने । तापनस्थाने शमने परितं । 
तस्यापनयने यन्न शमनभिति । तस्य विधूतस्य । 

भरतः 

शपायदशेन तापः । यथा ~ पार्थविजये गान्धायीः चिवरसे- 

नेन परिभवे युधिष्ठिरबाक्यम् । केचित्त स्थने भस्य भनु- 
नयारलयोः ग्रहनिपरहषट्म शमने पठन्ति । यथा ~ तत्रैव आः क 
एष इति भीमवाक्यम् । 

रामचन्द्रः 

ताग्रचूडः- दसः 
भ्रमरस्य तदस्य चेत्कनिष्टोपकनिष्ठिके 1 
ताम्रचूडस्तदा हस्तो बाखाहानेऽथ भत्सेने ॥ 

गीतादिताखमाने च शेध्य॒विग्धासनादिषु । 
सब्दच्युतसंदंशः कार्योऽसो छोरिकोच्यते ॥ 

भ्रसारितकनिष्ठस्य मुष्ठयत्ताम्रचूडताम् । 
विनियोग सहखादिसेख्यानिदेरानेऽस्य च । 
केऽप्यूचुस्ते त॒ निदराङ्को नेच्छहकष्येष्वदशेनात् ॥ 

तारः 

अलङ्कारविधिङाब्दे द्रष्टव्यम् । 

--गीतारुङ्कारः ८ प्रतिमढ्यमेदः ) 

विरामान्तं द्रुतदनद्र ुरु्धेकस्ततः परम् । 

ख रङ्गताङे गातन्यस्तार प्रतिमढ्यकः ॥ 
स गीतसारः 

तारकहस्तः 

व्याहस्तौ स्वस्तिको तु उरभ्वाधोमुखसय॒ुतो । 
तारकास्यकरः प्रोक्तः करटीकाविचक्षणेः ॥ 

पुरोभागे स्वय हस्तः भुगोठे तारके तथा। 
नखकान्तौ दरयन्त तारकामिधहस्तकम् ॥ 

बिनायक; 

तारमन्द्रभसनः- वर्णारुद्वारः ( सश्चारी ) 

क्रमादारोहण करत्वा सप्रानामष्टम स्वरम् । 
गत्वा गच्छेप्पुनमन्द्र तारमन्द्रभसन्नके ॥ 

सरिगमपधनिक्षस. 
जगद्धरः 



तारस्वरः 

तारस्वरः 

उदः स्वरेण यद्राने ख तारस्वर उच्यते ) 

तारा 

भ्रात भ्रमण पातो वख्न चनं तथा । 

प्रवेशनं समुद्धते निष्कमश्च निवर्तनम् । 

नवोक्तान्यात्मनिष्ठानि ताराक्माणि कोविदैः ॥ 

प्रकृते मावरावृ्तम् 

चतुरमात्रगणौ द्रौ , गर्गाः च । 
+ ४ + लख्गलूग. 

विरहाङ्कः 

- रागः ( षाडवः ) 

तारा दिवागती युद्धे निषादांरा मवजिंता । 
नरायण; 

_ श्रति 

गान्धारस्य दहितीया श्रुतिः । 
सुधा 

ताराख्यप्रतिमण्डः- तारः 

ताराख्यप्रतिमण्ठटोऽसौं दय खुद्रयै भवेत्| 
० ०॥ 

ताराभरण-मेररागः ( मायामार्वगोस्मेखजन्यः ) 

(भा) सरिगमनिधनिपधस 
(अव)सनिधमगसरिस. 

मञ्ज 

तारारागव्यानम् 

भङ्वदारान् रिक्षयन्ती छुमारान्तरयमन्दिरे । 
भारामाराङ्गनाकारा नाखयारोपविदाम्नरा ।। 

इयमेव तारामणिः सपू्णरागः। 
संगीतसरणिः 

तारली- पवन्धाङ्गम् 
तारावलीत्वङ्गयुगेन युक्ता । 

रघुनयः 

--भाषङ्गरागः 

तारावली पम्रहाश्चवसाना तारषड्जिका । 

संपूणां मृदुगान्धारा शङ्गारे ताडिता मता ॥ 
कम्भः 

ताक्िकः-मेररागः ८ नरभैरवीमेरुजन्यः ) 

(आ) सरिमपनिस. 
(अव) सनिधपमगरिस. 

््यपक्षवि ता्ष्यपक्षविलासकः- चाककः 
युगपत्पाश्चयोः कृतवा वर्तनास्स्तिकं ततः । 
सम्प्राप्य मण्डलावृदया करो सखस्वकटीतटम् । 
रेचितौ यदि तत्रैष ताश्येपक्षविटासकः॥ 

एनमेवाडोकः ताक्ष्यं पक्षविनोदकमियाह । 

ताक्ष्यषक्षी- नृत्तदस्तो 
व्याख्यातो गरूडपक्षयोः। 

तालः 

द्रतखस्वादिषूपादयक्रियामानोपलश्षितः | 

गीतादिकं परिच्छन्दन् काटस्ताट इतीरितः ॥ 
कुम्भः 

तारस्वखप्रतिष्ठायामिति धातोषेङ़ः स्मरतः । 
गीतं वाद तथा चत्य यतस्ताटे प्रतिष्ठितम् ॥ 

धनत्र घिः प्राप्रे वृद्धिः । तखन्ति प्रतितिष्ठन्ति गीतवायनृत्ता- 

नि । यद्धा तन्यन्ते म्रकारयन्ते चरत्तगीतबाद्यानि । येनेति तारः। 

तकारः शङ्करः प्रोक्तो कारदरक्तिरुच्यते | 
शिवराक्तिसमायोगात्ताखनामामिधीयते ॥ 

भच्युतः 

संयोगे च वियोगे च तल्योरुभयोयंद्ा । 

वर्तते उ्याप्निमान्कोटः स तारः परिकीर्तितः।। 

अलं तटरन्दृत्तडः | 

कार्यी 

नु तारः कालरूपः कथमिलयाशङ्थाह । 

तालः का दरूपश्चेत्काढः प्राणो न युज्यते । 
अपि न्यूनादिभेदेन काठः प्राणः प्रकीतिंतः॥। 
ताः काले न निलयोऽसौ खण्डः कारुखषूपतः। 
चटनास्राणसंबन्धान्मिते जन्मादितोऽपि च ॥ 

नाप्यनिलयः स ताटोऽय प्रयभिज्ञाप्रमाणतः। 
अनादिकारृरूपत्वे नाराकस्याप्यभावतः 

सष्टयादिख्यपयेन्तं बरत मानस्त्वतीन्दरियः। 
ला चिनयोदरचिनाशारिप्ररायस्मतिंमोचरः ॥ 



तीख्करान्धिः 

ख्युदुतादिषूषोऽयै ख निय इति णीयते । 

उत्पत्तौ काधकाभावान्नो धियो बिषयान्तरम् । 
वीचीतरङ्गन्यायेन चोतपत्ते्ञैपिसंभवः ॥ 

अच्युतः 

क्रिया ( तारङ्गम् ) 

क्रियाङाब्दे द्रष्टव्यम् ! 

--तालक्रिया 

ताछ; स्यात्तद्विपयेयात् । 

वदिति सम्या । ू 
वमः 

--देसीटखस्याज्गम् 

चा्चस्यमन्जपवरोद्रस्येव द्रशयते । 
बपुषश्चरने तालः प्रोक्तो चत्तविश्ारदः । 

देवणः 

- प्रबन्धाङ्गम् 

तारः कारुक्रियामानम् । 
हरिपालः 

-- मानम् 

अन्तरार यदत्र स्यासप्रसताङ्ग्ठमध्ययोः । 

तदेव ताङसंज्न स्यादिति चखयविदो विदुः ॥ 
कुम्भः 

प्रसारिते तु यस्स्यातामन्तरा तद्भ्रयोः। 
तारुमत्र समाचष्टाचोकम्धो दपाभ्रणीः ॥ 

भदसोकः 

---वादयप्रबन्धः 

ताख्श्चतुष्षष्टिकखो युग्मे मार्गे च दक्षिणे । 
शाङ्ग 

चच्स्पुटश्चतुष्शष्टिकखो बरत्मनि दक्षिणे । 
वाद्यते यत्र ताखाख्यः प्रबन्धोऽयमुदाहतः ॥ 

वेमः 

तारुकरब्षिः 

कृष्णदेवरायसोद्रेणाच्युतरायेण विरचितः ।. अत्र पूर्वा 
चायैमतानि बहूनि तारुविषये खण्डितानि । तालकला- 
चिलखास, सङ्गीतविद्याविनोद्, जेनमत, सङ्गीतमागे, चतुरस- 
भाविखास, चूडामणि (संगीतचूडामणि ), आब्वनेयमत,. नत्त 
चूडामणि, सङ्गीतमणिद्पेण, कालयायनीय, सङ्गीतार्णव, रङ्ग- 
राजभरतभाष्य, कपर्दि परमेश्वरादीनां मतानि खण्डि- 

तारुरागाणैवमुररिमङ्गरश्ु्मः 

तानि । टीकायुक्तोऽयं भन्थः। ताखप्रस्ताराध्यायारयने ‹ सीता 
रमगुरे नत्वा सोमाभटरैन तन्यते ¦ भन्थे ताक्कटाकार्धो " इलय- 
स्ति। तस्मादच्युतरायनान्ना सोमाभटरः इमं मन्थ (ताङ्कखन्धि) 
रचित्रवानित्यृह्यते । अष्टावधानसोमनायस्य नास्यचूडामभिक्तैः 
गुरुः सीतारामः । सोमाभटरूः सोमनायं एवेति वा तत्सतीथोँ 
वेति निश्चयः । 

ताटकराविलसः 

भस्य कतां परमेश्वर इति श्रयते । अस्माद्रन्भाद्रहनः शछेकाः 

भच्युतरायेण तारुखक्षणे उदाहृताः । 

ताटचिन्तामणिः 
अप्पटाचायक्रतः । स्वोपज्ञल्याख्यया म्रन्थस्यादर्थो छभ्यते । 

ताट्दीपिका 
ऋ क क्श 

गापतेप्पकता । काटः #. प. १४५०. 

ताटखप्रस्तार्ः 

प्रस्तारः कमसंज्ञोऽथ विपरीतक्रमः परः| 
नष्टोदिष्टे दविधा प्रोक्तं ततश्च प्रथगेतयोः ॥ 

ततस्संख्या च पातालद्रतमेरुस्््तस्ततः । 

र्घुगुर्वोः पथश्मेरः परतमेरुस्तथापरः ॥ 

ततस्सयोगमेरुश्च खण्डम्रस्तारकस्ततः । 
चतुणां हारिमेरूणां नष्टोदिषटे प्रथक् प्रथक् । 

` व्रयोविंडातिरिव्युक्ताः प्रययःः प्रथिवीभुजा \¦ 
म्भः 

मतमिटं प्राचीनम् । अस्मिनननुद्रतविरामयोः परेशो नास्ति । 

ताटप्राणाः 

काल्ये मगिक्रियाङ्गानि ग्रहो जातिः कटा ख्यः । 
यतिः प्रस्तारकश्चेति ताटप्राणा दज्च स्मृताः ॥ 

भच्युतः 

ताखरागाणेवघ्ुरारिमङ्कल्कुसुमः --सू प्रबन्धः 

यथाशोभाठप्षिमन्ति यलराष्टादशसद््यया । 
ताः पदानि रागस्य पारास्तेनाः कमस्थिताः॥ 

वर्णसाम्यमर्ङ्कारो रसः शङ्गारनामकः । 
दे वादिवर्णन छन्दो नानायतिमनोदरम् ॥ 

प्रिषिधोऽपि लयो दतिः केरिकीवर्णनापि च। 
वागोयकारसज्ञा च कऊमाद्रागादि कीत्येते ॥ 



ताख्लक्षणम् 

धारणी च तथा नद मेघरागो बरारिका । 
तथा मस्हारिश्रीरागो स्थानमाखवगोडकः ।। 

केदारो माख्वश्रीश्च देशाख्या गोण्डङ्कलयपि । 
वसन्तो मध्यमादिश्च रछछितश्च ऊमादमी ॥ 

चञ्चत्पुटश्ाचपुटः षट् पितापुवनामकः। 
संपकेष्टाकरद्रट आदितारस्तथेव च ॥ 

प्रतिमण्ठश्च मण्टश्चाङताखे ब्णयलयपि । 
हूतमण्ठश्च निस्सारुचैम्पा च द्रुतमण्टकः ॥ 

कूपकः प्रतितार्शच तृतीयत्त्वेकताछिका । 
पद्छवक्तोद्धवा पाटा हस्तपाटा अरग्नका । 
हीड़क्षिका हस्तपाटाः चित्रपाटावपाटकौ ॥ 

हृड़कादवसमण्डि उक्ता भेरीसमुद्धवाः । 
कंसारघधेरीकम्रा मदंलीसभवास्तथा ॥ 
क्रमादष्टादृश्चपदेष्वेते पाटा: प्रतिष्ठिताः । 
द्वाद श्चादिपदेष्वस्ति विदोषस्सो विधीयते ॥ 

दक्षा कुड्क्ता करटा प्रोद्धवा द्वाददोऽधिकाः । 
जयोदरो सेदुकाजा निस्सणोर्थाश्चतु्दशे ॥ 
घण्टोद्धवाः पच्वदरो पदे सप्तददोऽपि च । 

 किरिकिटूभवा अश्टाददो पाटा भमी सिताः ॥ 

 वीरदण्डथां वनिभवा अधिकास्संप्रकीर्तिताः। 
रागाणां षाडवाद्याश्च रगसंभवतापि च ॥ 

बण्या वाग्गेयकारेण तार्रागार्णवस्स च । 
प्रबन्धः प्रथिवीभत्रं मुरारिग्रीतये कृतः ॥ 

कुम्भः 

ताललक्षणम् 
यश्चोदितं वर्णिषु कंस्यमग्यूं घनं तदाद्यं किर मूर्तमाहुः । 
तदीयनादेषु तदुद्धबत्वाद्धनामिधा टक्षणिकी प्रसिद्धा ॥ 
तत्कस्यकं ताख्युगे विदध्यात्स सपादाङ्गुख्युग्मवक्तम् । 

. सवतुर पिण्डित एतदत्र यवोन्मितं स्यादिति तार्विज्ञाः ॥ 
पादोनगुञ्जोन्मितमध्यरन्ध स व्यङ्करोत्सेधवञ्ञातिरम्यम् । 

` अद्युञ्वरं विस्प्रतनिम्नमध्य छमारिकायाः स्तनतुल्यरूपम् ॥ 
` खजातकातखरलापयुक्तं कौ दोयनेत्रांुकजांचराम्म् । 

निवेशयेत्तत्र षरं च युग्मे ऋजूञ्कतं तद्विदधीत चास्मिन् ॥ 
 अन्थि ततो निगेमनाय रन्प्रदेरादिहायं बुधसम्भदायः। 

भवेष्टितेना्चरदोरकेण प्रदे शिनीं सव्यकरेऽस्य सम्यक् ॥ 
क्रम्य चाङ्ुष्ठतठेन स्यां प्रदेशिनीमस्य च मध्यमाम् । 
प्रसारयेदङ्गणिकात्रयै तदृ्वास्यमनब्न सिततारमेकम्॥ 

२४९ तालखरूपविचारः 

सन्धाये तियैङ्मुखमन्यतारं हस्तेन धाथ किट दक्षिणेन । 
तलग्रदेशान्तरखम्बमानाश्चलावलिं सन्धरणीयमेतत् ॥ 

अङ्गषठवत्तजेनिकाप्रभागे तस्याग्रभागेन ततोऽन्यदीयम् । 
सन्तादयेन्मभ्यमयास्य नादपरीक्षण वीक्चषणविद्धिदभ्यात्। 
प्रायः प्रविष्टा इह सर्ववाद्यसमुद्धवा वाद्यविदांवरेण ॥ 

कुम्भः 

तालसमम्-पुष्करवाये ताख्वाद्ययोः समत्वापादनम् 
यच्छरीरं भवेद्रान करतालप्रमाणजम् । 
तसप्रमाण तु यद्वाद्यं तट ताङसमे भवेत् ॥ 

भरतः 

--अवनद्धे साम्यम् 

चश्चसपुटादिभागेन गुरुषतकलात्मना । 

साम्य यदृनुवाद्य स्यात्तत्ताखसममुच्यते ॥ 
नान्यः 

ताटखरूपविचारः 

ताछः कालो न नित्योऽसो खण्डकारः स्वपतः । 
चलनाल/णसंबन्धान्मितेजन्मादितोऽपि च ॥ 

अत्र खण्डकाख इति रघुगुरुतादिरूपः । जन्मादिति रई्- 

रस्य पच्मुखेभ्यो जनिताः तेभ्योऽन्ये ताखा इति । 

नाप्यनित्यः स तारोऽयं प्रयभिज्ञाप्रमाणतः। 
अनादिकाटषूपस्व नाशकस्याप्यभावतः ॥ 

सृष्ट्यादि खयपयेन्तं वर्तमानसत्वतीन्द्रियः। 
ताटोऽनित्यो विनाादिभ्रययस्पूर्तिगोषचरः॥ 

केचित्त तारो हि निय एव । यतः तारस्य जनयितृपरिकर 
एव नष्टः । तारस्तु नाभिव्यक्तिगोचर इति । 

खुषुतादिषूपोऽयमनित्यमिति गीयते । 

उत्पत्ती बाधकाभावान्नोधियो विषयान्तरम् ॥ 

वीचीतरङ्गन्यायेन चोत्पत्तञेपभिसंभवः। 
निराकारस्य तारस्य काखादिः प्राण एव न। 
कारादिवायुमिन्नश्च न प्राणो भक्तम्हेति ॥ 

उच्यते । 

कालादि वायुभिन्नोऽपि ताटस्य प्राण इष्यते । 
राज्ञो श्रय इव प्राणो गोणोऽय न विर्द्धथते ॥ 

अच्युतरायः 



ताखक्षरम् 

ताराक्षरम् 
चूडामणिकारस्त्वाह - 

प्रस्तारे ताखसबन्धिन्यक्षरं स्याचतुर्विधम् । 
संज्ञया तप्परिज्ञेय द्रुतं रघु गुरुपुतम् ॥ 

ताखकखाविखासे उक्तम् - 

अनुदूतो द्रवश्चैव लघुरोर ततः परम् । 
पुतं चेति कमेणेव तालाङ्गानि च पञ्चधा ॥ 
हंसपादं काकप।द षष्ठां केचिदूचिरे । 
चतुर्भिटेघुभियंक्तं निरश्ब्दे चिवताखकर ।। 
चतुर्वर्णेस्ििमिर्वभैः सप्तवर्णश्च पञ्चमिः । 
नववणैः ठवघुर्भिन्नचतुरश्ादिजातिमान् ॥ 

यथा चतुरश्रः चतुर्वर्णः ¦ उयश्ररि्िव्णैः । मिश्रः सप्तवर्ण: । 
पञ्चवर्णः खण्डः । नववर्णस्सङ्कीणैः । अत्र वणं इति रघुः । 
मागैतारे पच्चवर्णो खधुः । 

आञ्जनेय आह - 

घु द्विविधः प्रोक्तः स्वतन्त्राज्नातिमेदतः । 
चतु्भेस्तरिभिर्बर्णेः तयेोर्मितिरूदीरिता ॥ 

इये मितिश्चतुर्वर्णजिवणांद्मिका पाटाक्षरेष्वेव प्रयुक्ता । 

केचिदिति। ताखकखाविखसचतुरसभाविरासग्रन्थकारादयः। 

अथाङ्गकाटयोरसेदत्वास्राणत्वहेतुमाह- 

अङ्गस्य कारसदो नास्तीति यद्यपि तद्धवम् । 
अपि काटत्वमङ्गस्व कमनव्युच्कमभेदतः ॥ 

अनुद्रतदरतरघुगुरु्ुतानामङ्गानां कालशएवं मुख्यो मवति । 

तस्मात्काखान्न भिद्यन्ते ते इति चेत् परिहरखयपीति । क्रमन्यु- 
क्रमसेदतः। कमस्तु प्राणः काटः । व्यु्करमस्तु काटोऽङ्गम् । दाव- 
नुद्रतौ काटो । एको द्रतकालः । दरो ख्घुकाटो । एको गुरुकाटः। 
अयं काठः प्राणः । ते तु गुर्व॑नन्तरं ख्घुः शतो वा प्रुतानन्तरं 
गुरुखुद्रतेष्वन्यतमो वा । व्यु्कमवर्तने कारोऽङ्गं भवति । 
अयं तादावयवः । 

अच्युतः 

तालाणेवः- प्रबन्धः 
गये वा पद्यबन्धे वारागेनैकेन धीमता । 
ताठैश्च बहुभियक्तप्ताखार्णव इ तीरितः ॥ 

सोमेश्वरः 

गद्यरूपोऽथवा पद्यरूपोऽयं बहुताख्युक् । 
येन केनाऽपि रागेण युतस्ताखार्णवो भवेत् ॥ 

हरिपाखः 

तालिका गीताङ्गम् 

चतुरविंडातिगणपरिमाणवस्तुका । 

तारोडइपानि 

ब्रह्मता उडावाश्च चक्रताख्श्च सारसः। 

अजनो मकरन्दश्च महासन्निश्च सप्रमः॥ 
सन्नितारसत्यश्रवर्णस्तथा रभलीरुकः | 
छुण्डनाची यतिगुखः दोखरः परिकीर्तितः ॥ 
एभिद्रीदङामिस्तारेरुडपानि भवन्ति हि। 
तावन्त्येवेति विबुधा निगदन्ति पुरातनाः ॥ 
करण स्थानकं तत्र चारी च करयोः स्थितिम् । 
चमत्कारेण गृहीयारपदयोस्तखङ्श्नम् ॥ 

इति ताखश्रद्भुखा । 

तिष्पराजः- देरीताखः 

तिप्पराजामिघे ताले मधभ्यसितविरामकम् । 
चिन्दुत्रयं तथा पुखतयं षड्वारव्जितम् ॥ 

तिस्धीना 

मान्य; 

चेमः 

०५०|[|०५०|:|००५०};|०७०।[।००५०।1। 

० 6 ०; 

तिम्मभूपाटः-देशीतारः 

तिम्मभूपारके त्रिः स्यादु्वायन्तपुतद्वयम् । 
इ 65 5.3.55 

तिम्भभूपाटसोदरः--देशीतारः 

अनन्तरं मतास्ताले तिम्मभूपाकसोदरे । 
वास्त्र स्युः पगरमूपः कोदण्डविद्यते ॥ 

51515155 

तिस्थीनङद्िता- मुडपचारी 
अङिघर्मिषुष्टरितः पूव स्पाशैपरपादर्वयोः । 
मध्ये निवेशितः पश्चात्तियंक् तत्रेव ङुष्टितः । 
यत्र सा स्यात्तिरश्चीनङ्कष्टितान्वर्थनामभाक् ॥ 

तिरथीना-मरीवा 
पारर्वयोरूर्ध्वयोगे च चरनात्सपेयानवत् । 
सा ग्रीवां तु तिर्ीनेत्युच्यते नाटथको विदेः । 
खङ्के श्रमे सपेगव्यां तिर्यीना प्रयुञ्यते ॥ 

गोप्रतिप्प इ 

गोपतिषप्पः 

गोपतिप्पः 

सरोकः 

नन्दी 



तिचिश्रद्धरा 

--जङ्खा 

क्षितिश्िष्टबहिःपादवा विरश्ीना मतासने । 
अशोकः 

तिरश्चीना तु पादर्वगा । तिरव्थीना समाधौ स्यात् । 
। | सोमिश्वरः 

पादर्वगामि तिरश्चीनयुक्तं पद्मासनादिषु । 
| ज्यायनः 

तिरिपभृष्ख-देशीनत्तम् 
जानुप्रष्टभ्रमरिका प्रपदश्रमरी तथा। 
सस्तिकभ्रमरी चव तदान्तभरेमरी पुनः ॥ 
खण्डसूचीश्रमरिका मण्डिश्रमरिका तथा । 
चक्रश्रमरिका चव मण्डरघ्रमिरष्टमी ॥ 

जानुभ्रमरिका -पश्चात्कटिच्च्छि्ञभ्रमिभेवेत् । 
करणभ्रमरी प्रान्ते व्वन्तजोलुभ्रमिस्तथा । 
द्रादशेतास्तु प्याया ग्राह्या नृय विशारदैः॥ 

तिरिपञ्रमरी- मरी 
भङ्घ्रस्वसिकमादाय तियेग्ध्रमणतो भवेत् । 

कुम्भः 

कुञ्ितं पादमुरिक्षप्य पार्वनाक्षिप्य परष्ठतः। 
अन्याङ्घेसखस्तिकं कृत्वा शरीरं भामयेदयदा ॥ 

तियेग्यदण्डपक्षाभ्यां यथा स्यात्सस्तिकच्युतिः । 
तिरिपश्रसरीव्येषा तदा तञ्जर्निंगद्यते ॥। 

तियेक्- बहु 

पूर्वोपगमनाद्वाहुः तिर्यगाख्यो बुधैर्मतः। 

ज्यायः 

तियेक्छुञ्चिता _ देशीचारी 
चरण छुञ्ितं तियेक् यत्च च प्रक्िपेन्युहुः । 
करमेण चारी सा तियेक्क्रुच्चितेयमिधीयते ॥ क 

ध 

तियकूताण्डवचारनम्-- चारकः 
तिर्यगृध्ये प्रसृतयोः पाण्योरेककसरो यदा । 
नाभिप्रदेशे विद्ुठेदन्यः पाइवान्तरं ब्रजेत् । 
तदेन चाटकं प्राहुः तियेकताण्डवचाखनम् ॥ । 

मः 

तियेगञ्चितम्--उ्डुतिकरणम् 
समपादास्कृेते तिर्यगुटवे तियेगञ्ितम् | 

ज्यायनवेमाभ्यामिदं करण न निबद्धं । कुम्भः निर्वक्ति इदं 
. ~ #3।?० ब 

भदोकः' 

२५१ 
तिवटम् 

तिर्थम्गतस्वस्तिकाग्रम्-चाख्कः 

दविगुणं टखितो तिर्यक्षराबन्योन्यसंसुखो 

आग स्वस्तिकीभूतौ पुरो वेगासप्रसारिते ॥ 

तथा स्वस्तिकभङ्गेन तिथेच्छौ प्रसतो यदि । 

तिर्य॑ग्गतस्वस्तिकाभ प्रस्तुवन्ति विपञ्चितः ॥ ॥ 

तिय॑ङ्नतम्- शिरः 

तियैङ्नते यथा्थाख्य चिन्तापीडादिषु स्पृतम् । 
स्यायर्ग्. 

तियेङ्नतोन्नतम्- सिरः 
तियेङ्नतोन्नतं तद्स्सुभ्रवां विश्मादिषु । 

ज्यायनः 

- शिर 4 

तिथेङ्नतोन्नति प्रप्र शिरस्तियेड्नतोन्नतम् । 
विन्बोकादिषु कान्तानां तस्रयोगं प्रचक्षते ॥ ५ 

रङ्गः 

तियङ्गुखा-देसीचारी 
स्थानके वभमानाख्ये सत्वा पादौ प्रसपंतः । 
सव्यापसन्ययोस्तूण यत्र तिर्यडमुखा तु सा ॥ 

# 

नेमः 

तियेकृसरणम्- उल्छतिकरणम् 
यत्रकेनेव पादेन तियगुदछुलय भूतले । 
निपत्येकाद्किणा तिष्ठेतत्तियक्सरणं भवेत् ॥ 

तिलकः-- गीतालङ्कारः ( धरुवभेद: ) 

पद्रविंशाक्षरः पादो यस्यासौ तिरुकाहयः। 
तारे चाचपुटे ज्ञेयो वीरे वाप्यद्भूतेऽपि वा । 
तारे चाचपुटे ज्ञेय गुरुखेघुयुगं गुरुः ॥ 

संगीतसारः 

--पण्ड भूषणम् 

तिलकम् मातरा ृततम् 
चतुमा एकः पच्चमात्र एकः ज ग ग 

विरहाङ्कः 

तिख्कवतेना 
नाममाबप्रसिद्धा । 

तिबरम्- देशीनृत्तम् 
-वनक्विन्वन्न्यी वान्पाते व्पस्िच्पस्सिज ॥ 



तीणमल्ञरी 

निर्मिते बिन्दुना व्यमिति तादिग्रहोत्तमम् ॥ 
ताखावृत्तानुगम्भीर : तिवटे परिकीर्तितम् । 

यथा - 

थे थे तिथा तिथि तेतेःततिगदा । 

तीणमज्ञरी- मेररागः ( मेचकल्याणीमेखजन्यः ) 

(आ) सरिगमनिस. 
(अव) सधनिधपमरिमगरिस. 

तीव्रवधिनी-मेख्रागः ( नरमैरवीमेखजन्यः ) 

(आ) सगपधनिधस. 

(अव) सनिधमगरिस. 

तीत्रवारिनी- मेखरागः ( षड्विधमार्मिणीमेखजन्यः ) 

(आ) सरिगमपधपनिस 

(अव)सनिपधपमगरिस,. 

तीव्रा-्रतिः 

अड्जे प्रथमा श्रुतिः । 

त॒च्छिका रागः 
न्यासाटा्रहधेवतगान्धारपितपरिखप्राया । 

९ 

वेदः 

मञ्ज 

मञ्ज 

रिषभस्वरमध्यावधिकतारमन्द्रा च तुच्छिका भवति ॥ 

वैवतग्रहणन्यासा गहीना रिपभूयसी । 
रिषभ मध्यम यावत् तारमन्द्रा च तुच्छिका ॥ 

ग्यः 

मत्क: 

यथामिहितविदोषंसस्यापि भिन्नपश्म्या इवाखापकं रूपकं 
वेदितव्यम् । 

तुडका--वादयमवन्धः 
यत्प्रथम्रचितः पाटेबेन्ध वर्णसरेण वा। 
अभ्यसतद्रतमानेन खण्डं सा तुड्का भता । 

प्रायरो नर्तने दीपे यत्तनस्सा प्रयुज्यते ।। 
वेमः 

यदेकदेरतो वाद्यमुद्राहाभोगयेधरवे । 
हस्तलाघवयोगेन तुड्का नाम सा स्मृता ॥ ` 

सोमराजः 

उद्रादध॒वकाभोगाः पुनरुद्राह उच्यते । | 
तुङ्क इति वादेषु कथितस्सोमभूभुजा ॥ सोमेश्वरः 

तुम्बरी 

शुद्धकूटादिभिवेद्धः खण्डो वर्णसरेण वा । 
अभ्यस्तस्स्याद्रते माने तुडकादीप्रनतंने ॥ 

द्रताद्रततरं मानमत लक्ष्येषु टइयते । 
उद्राहप्रवकाभोगे यलान्यतमखण्डकम् 

वादनीयं परे प्राहुरन्ये तु तुड्कां जगुः 
उद्राहधवकाभोगोद्राहाणां वादन कमात् 

गाङ्गैः 

तुण्डकः--याद्यप्रबन्धः 

वायैकदेदौ वर्गान्तमय वाद्यादिमध्ययोः । 

वादयेष्धघुहस्तत्वा््य तमाख्याति तुण्डकम् ॥ | 
शाज्जः 

वाद्यस्य चादौ मध्ये च वगन्तो यत्र वाद्यते । 
(। (र र € 

वादयेकदेयो वाद्यज्ञः खाघवात्करयोद्धेयोः | 
तुण्डकास्यः रबन्धोऽसो पण्डते: परिगीयते ॥ 

तुण्डिकिनी-खषिरवाचम् 
तुम्बिकिनी, तित्तिरिः ~ इदयपि दयते । 

सेव हस्तद्वयायामा प्रोक्ता तुभ्बिकिी जनेः। 
तुतत तुरीतिवणीढया वित्तिरीति स्मरता बुधैः । 
तण्डिकिन्योयुगं वाद्यमिति वाद्यविदो विदुः ॥ 

सैव काहटैव । 
कम्म; 

तुम्बकिता- एकारदोष 

तुम्बकी योऽनुरणनप्रायः प्रायेण टरयते । 
कुम्भः 

तुम्बरी- वीणाभेदः 

अष्टमुष्टिमितो दण्डस्तुम्बुयाः खादिरो मतः| 
तसथेकाङ्गखकं रन्ध्र वेष्टने चतुरकख्म् ॥ 

साधे चोभयतो देयं रौप्यसंवरकद्रयम् । 
साधाङ्गखोचकङ्ुभ सारदारूद्धव न्यसेत् ॥ 

तस्मात्षडङ्कलखादेकं तुम्बकं तत्र विन्यसेत् । 
षटुर्विरायङ्घलात्तस्माततुम्बमन्यं विनिक्षिपेत् ॥ 

नाल्युन्नते नातिदहस्वमेव तुम्बयुग सिह । 
तुभ्बुयां मन्द्रतन्त्रीस्तु छागाचान्त्रसमुद्धवा ॥ 
अन्यद् द्वे पट्टसूत्रेण निर्मिते तु मनोहरे । 
एका तन्त्रील्यये तत बद्धन्या कक्ुमे ततः ॥ 



तुन्युरुः 

तुम्बाद्रहिगते दण्डे तारमभ्यास्यतन्त्रिके । 
बद्धन्ये सुटृदीकरटय यथा न चर्तस्तु ते ॥ 
अर्ध्वतुम्बादधोऽन्या तु बद्धव्या मन्द्रतन्त्रिका । 
कक्ुमे करिका देया यथानुरणन भवेत्। 
एषा च तुम्बरी ग्रोक्ता सर्वगीतानुवादिनी ॥ 

नारायणः 

इय तुम्बरी दक्षिणदेरामप्रसिद्धात् तम्बुरेति वाद्यविदोषाद्धि- 
ननैव । तम्बुरवादयै केवट चतुस्तन्त्रीयुतं श्रतिवाद्यमेव । एक- 
मेव तुम्बे ब्रहन्मानम् । कछिका जीवादश्ङ्कवः ( चत्वारः) 
बीणायामिवात ज्ञेयाः । तम्बुरायाः श्रुतिमत्रभ्रयोजनत्वा- 
त्सारीसथापनं तत्न नास्ति । 

ठम्बुरः 
नाटकगेयखक्षणकतां । कोऽयं कदा वासीदिति न ज्ञायते । 

नारदमहषः समानसकन्धः समानकालीनश्च स्यात् । तुम्बुरुना- 
टकादेकस्मिन्सङ्गीतसारे सङ्गीतदामोदरे च श्रेका उदाहृताः । 

~ घनवाद्प 

अधोमुख ताम्रमयं विदभ्याछुम्भ सुरो समर्ङ्कतं च । 

सुवणलिगप्रं च ततोऽङ्गलीषु निक्षिप्य सुद्रात्नितयं प्रदिष्टम्। 

कृतान्तराठ पुनराभिरत्र कुयाद्रधस्तुम्बुरुवादनं च ॥ 
कुम्भः 

तुम्बुरुप्रियः- रागः 

गान्धारांसो मध्यन्यासो निधन सप्रमध्वनिकः। 
धेवतषड़जापेतो रागस्स्याततम्बुरप्रियः ॥ 

नान्यः 

गान्धारंशचो निषादान्सो मध्यमन्याससंयुतः। 
षडजधेवतनिभैक्तो विज्ञेयसतुम्बुरुप्रियः॥ 

तुरगलीरः- रृत्तबन्धः 
यत्र पङ्क्तिट्रय कृत्वा परथगष्टमिरष्टमिः। 
मिथश्चतुष्ककोणेषु चाख्येद्यदि नर्तकः । 
अयं तुरगलीटास्यो बन्धो छङितबन्धुरः ॥ 

वेमः 

तुरङ्लीलः-देशीतारः 

हयलीटे पद्यत । 

तुरङ्गलीखताले स्याहतद्रन् खघुस्ततः। ० ०। 

नन्दी 

तुरङ्गिणी--गतिः 
उरिक्षप्य दघ्िणं पादमदड्य च मर्मरः । 

तुरुष्कतोडी 

वामेन शिखरं धृत्वा दक्षिणेन पताकिकाम् । 
तुरद्गिणीगतिः प्रोक्ता चूलयशास्त्रविार्देः ॥ 

तुरङ्गी-गति 
अश्रमं च गतिहरीध्ै वचोव्यक्तिचमत्कृता | 
तुरङ्गाणां गतिस्सेषा चमत्कारमनोरमा ॥ 

नाग्यदूर्पण 

देवेन्द्रः 
तुरत॒री- य॒ष्रिवाचम् 

तुण्डकिनीलयपि दृ इयते । 

तुरूकगोडः--उपाङ्गरागः 
मन्द्रो गतो गभूयिष्ठो भहाशन्याससप्रमः। 
तुरुष्कगौडः कथितः पच्चमर्षभवर्जितः। 
अयमान्दोछितः षड्जे केदारो गोड उच्यते ॥ 

भट्माधवः 

--प्रथमरागः 

निगादो रिपयक्तो गबहु्मन्द्रताडितः। 
तुरुष्कगौडी वीरे स्यात् माख्वीयस्स्पृतो जनैः ॥ 

मोक्षदेवः 

--रागः 

ततसतुरुष्कगोडस्स्यासञ्चमर्षभ वर्जितः । 
निषादाश्च गान्धारबहुखे मन्द्रताडितः ॥ ति 

इयः 

परिहीनो निषादांस्रो गान्धारबहुरखस्तथा । 
मन्द्रेण ताडितः प्रोक्तस्तुरुष्को गोड उच्यते ॥ 

जगदेक 

गान्धारबहूखो मन्द्रताडितोरिपबर्जितः। 
निषादांराग्रहन्यासः तौरुष्को गोड उच्यते ॥ 

दम्मीरः 

तुरुष्कतीडी- प्रथमरागः 
मध्यांश स्वस्पगान्धारा तोडी तीरुष्कतोडिका । 
निषादर्षभवाहूस्या स्वरेस्सन्ताडिता मता ॥ 

मोक्षदेवः 
-उपाङ्गरागः 

ताडिता स्ठर्पगान्धारा निषादषंभशाछिनी । 
तोख्येव कथ्यते तदज्ञेरिह तौरुष्कतोडिका ॥ 

पच्वमभूयसीति रघुनाथः । 
भटमाघ्वः 

-रागः 

तुरु्कतोडिका चोपा सत्रया गविवर्जता। 
त्योन्वणतवपा, । 



तुरूष्कतोडीरागध्यानम् २५४ 

तोड्येव ताडिता गास्पतोरुष्की रिनिभूयसी । 

मध्यमांक्ञा च पूणां च निषादषभभूयसी । 
ताडिता स्वल्पगान्धारा तुरुष्की तोडिका स्मृता ॥ 

जगदेकः 

कथ्यते च तुरुष्काद्या तोडी मध्यांशसंयुता । 
स्वरैस्सप्रमिरापृणो निषादर्षभभूयसी । 
गान्धारे स्वस्पतां प्रप्रा भवेदियमितीरिता ॥ 

हरिः 

मध्यमांरा च संपूण निषाद्रिषभोत्कटा । 

गान्धारदुबेख तोडी तुरुष्की ताडिता भवेत् ॥ 
सोमेश्वरः 

तुरुष्कतोीरागध्यानम् 
भायतनीखनिचोखा करमाखाजप्यमानपतिनामा । 
विरहातुरोच्यमोरी तुरुष्कतोडी महावेणी ॥ 

सोमनाथः 

तुटजापहाराजः 

अय तञ्ापुराधिपः । काठः १७२९- १७३५. सङ्गीतसारो- 
द्वारकतो । अनेन चतुदेण्डिप्रकारिका, विद्रलीय, खरमेखकखा- 
निधि, मतानि सम्यक् परिरीछितानि । रागाणां मेरकव विषयं 
विष्नारयामास । 

तुखादस्तः 

करशाभिधहस्तौ तु स्प्टाङ्ग्ठो परस्परम् । 
तुलारासौ चन्द्रसूयेसङ्गमे युज्यते क्रमात् ॥ 

। भङ्कार 

तल्यतकः- लक्षणम् 

कूपकैरुपमामिवां तुल्याथाभिः प्रयोजितः । 
अप्रलयक्षाथेसस्परस्तुस्यतकैः प्रकीर्तितः ॥ 

भरतः 

यथा - नवकेसेयादि वीणावासवदत्ते राजवचनम् । 

तुल्यहस्तः 
अधोमुखपताकास्यो कस्या्गः्े तु मेरयेत्। 

` तस्यहस्तस्स भवति परब्रह्माधिदेवता ॥ 

समूहे परिपूणोग्धो निधिष्वपि समे तथा । 
विनियोगस्समाख्यातः गम्भीरे वेदिकातले ॥ 

गोरीमतम् 

यष् 

तु्म्- देीनक्तेम् ( उडधपाङ्गम् ) 
हृदये रिखरद्रन्द्रं छुश्िते स्थानक ततः । 
चतुरश्रे स्थानके च पर्यायेण पताककौ | 

प्रसारयेतखख्पा्चं छुच्िते च ततः श्रयेत् । 
पुरोऽधस्ताद्वामकरः स भवेदख्पद्यकः ॥ 

प्रसारितो दक्षिणस्तु कुयाोदुर््वमधोयुखम् । 
शिखरं तु ततः स्थाने चतुरश्र समाश्रयेत् 

पयायेण पताकस्य प्रसारः पूर्ववद्धवेत् । 
कृत्वा तु स्वस्तिक स्थाने स्वस्तिकावलपद्मकौ | 

पुरस्तात्तु ततस्तियक् छुच्िता चारिका भवेत् । 
सहे दण्डपश्चेण हस्तकेन सुशोभना ॥ 

चतुर्वारं च तो हस्तो चतुवारं च चारिका । 
परिवर्तनतः फुयास्लयालीटे ततः श्रयेत् ॥ 

तब्ग वामो रुताहस्तो दक्षिणः प्गोर्ष्वगः। 
पताकः फुश्चितां तियेक् चारीं वामे दय चरेत्॥ 

तच्रर्ध्वगः पताकस्तु शनैटदयमानयेत्। 
तत्रालीदं स्थानके च पताको वाम रउर्ध्वगः ॥ 

दक्षिण तु छताहस्त पुनः छुञ्चितमाचरेत्। 
हृदये रिखरदन्द्रं विधायेवं ततः पुनः ॥ 

शद्धान्तरे विपयांसात्सवे पूर्ववदाचरेत् । 
ततस्तियक्छुश्िता च चारी पर्यांयतो भवेत्|! 

हृदये चाखषद्मस्य दयेन परिवर्तनैः । 
सैव छच्ितां चारीं पुरतः प्रषठ्तस्तथा ॥ 

पश्चात्सरर्तश्चारीं स्थीषुयादपकुच्िताम् । 
पादयोः स्वस्तिकं कृवा खलित नृत्तहस्तकौ । 

पुरोध्वे च विधायदौ भ्रमरीं चारिकां चरेत् । 
अधः पाश्द्रये चेव कर्तव्यावर्पद्मको ॥ 
हृदये शिखरदरन्द्र मण्डले स्थानके पुनः । 
पताकं दक्षिणे पाद्व संप्रसाये च गारुडम् ॥ 
कृत्वा तु कुच्ितस्थाने सदेव परिवर्तनैः । 
गरृहीयात्करु्ितां चारीमेवमङ्कान्तरेण च । 
संहैषोतुतकं छया्पुरतः खस्तिकं भवेत् ।, 

अर्पद्माख्यकर्योश्चतुरश्र भवेत्तदा । 
पादर्वयोः संप्रसार: स्यात्कर्योस्तु पताक्योः ॥ 

वामपादे दक्षपदे संस्थाप्य भ्रमरीं चरेत् | 
पुरो दक्षपदे स्थाप्य सह तेनारुपद्मकम् ॥ 



तुष्टुसपरियः 

अधः प्रसाये वामोऽङ्यिः खाप्यस्तेन सहैव तु । 
वामोऽरूपद्यः पुरतः प्रसार्याधः पताककः ॥ 

हृदये बामरिखरं प्रसते च पताककम् । 
दक्षिणे तुद्धमुदिष्ठं आदिताठेन सूरिभिः ॥ ॥ 

: 

अचर शुचिता, तियेक्छुञ्छिता, अपक्ुच्िता, भ्रमरी, इति 
चतस्श्चायेः | 

त॒ष्टुसभरियः- तानः 

गन्धारम्रामे नास्दीयतानः। 
गमपनिसरि. 

| मन्यः 

त्क!- देशीसस्याङ्गम् 
लयेन चन यत्र सलीलाववतसको । 

दलद्धेखाप्रपद्धेन हावप्रचुरतायुतौ । 
यल करणो प्रकुर्वाते तं तूं मुनयोऽवदन् ॥ 

कुम्भः 

दरुतमन्दादिभावेन चाने हावपूर्वकम् । 
लीखावतंसयुतयोः कर्णयोर्तूकमीरितम् ॥ 

भरोकः 

तूणैम्--बीणावादनपराणः 
कत॑रीश्वसिताभ्यां यत्छुहरेण समन्वितम् । 
निरधरोषरेफगमकेस्तूण तत्करणं विदुः ॥ 

पारवैदेषः 

तूटिकाविचित्म्- मेखरागः ( धीरशङ्कराभरणमेलजन्यः ) 
(आ) सरिगरिमपधस, 
(अव) सनिधपधमनिधमगरिगस. 

मञ्ञ 

तूदृली-खषिरायम् 

हर्तेकमात्रवंशस्य यवान्ते विनिवेदयते। 
घटिते माहिषं श्ङ्गं तूहरी सा प्रकीर्तिता । 
तारनाद प्रतिभटभयवादनमीरितम् ॥ 

कुम्भः 

तृतीयः- दे्ीतारः 

तृतीये तु दरुतादृष्वं सविरामद्रतद्वयः। । ® 
वेमः 

दरतद्वय विरामान्तं तृतीये! ०० 
श्रीकण्ठः 

तेच 

द्रुते द्रुते विरामः स्यात्तदुद्रताभ्यां ठृतीयकः 
तद्रेतथुधुगधिक्थ डधिदिल्यडम् । `> । 3} >| 

| | सुधकलक्षः 

तृतीयकामोदः- रागः 
अराग्रहन्यासनिवासिषड्जो गान्धारमन्द्रस्समरोषनादः। 
सरवसरसस्वर्पकषाडजिकायां जातः कमोदस्तु भवेत्ततीयः 

मान्यः 

गान्धास्मनदरपूणः षड्जन्यासम्रहांशकः। 
सप्तभि स्वरससवत्पः कामोदस्त्वपमे भवेत् 

मतङ्गः 
ततीयप्रहरगेयाः- रागाः 

वरादी तोडिका चेव कामोदी च छुडाद्रका | 
गान्धारी नागञब्दी च तथा देडी विरोषतः। 
रङ्कराभरणो ज्ञेयो हितीयप्रहरात्परम् ॥ 

दामोदरः 

तेजः 
अधिक्षेपावमानादेः प्रयुक्तस्य परेण यत्। 
प्राणात्ययेऽप्यसहने तत्तेजः समुदाटृतम् ॥ 
समानानां वशीयत्व कर्मणा मनसा गिरा । 
यस्य सन्तः ्रसन्ति तदाहुस्तेज इत्यपि ॥ 

भाव्विवेकः 
तेजखि 

अन्येभ्योऽपि च भूयिष्ठा यस्िस्तत्परमाणवः। 
तेजसि तद्भवदस्तु चक्षुषां ्रतिघातकम् ॥ 

भावेविबेन्रः 

तेन्नः- प्रबन्धाज्ञम् 
सस्कृतप्राकृताभ्यां च भाषयाति विचिव्या | 
ेन्नतेन्नेति यद्शब्द्ः सोऽय मङ्गरुसूचकः ॥ 

हरि पालः 

तेनेति रान्दं किर तेन्नकः स्यात् भ्रेयःम्रदो मङ्गलवाचकश्च । 
कथ तु तेननस््विह मङ्गलां विहाय चोद्कारमथेतिशब्दम् ॥ 
अत्रोच्यते तत्त्वमसीतिवाक्ये सूत्रेषु बा सलयवतीसुतस्य । 
तद्भद्यवाक्येऽपि च तेत्तिरीये बह्यैव खक््य किर तत्पदेन ॥ 
हरो हरिश्चापि विरिच्नश्च सुरास्िका तत्पदकीर्तनेन । 
अतश्च गानेऽपि च तेन्नकारः ताप्रयोगेऽपि च तत्तकारः । 
अतीवकस्याणविदोषवाची भवेदयं सर्वजनप्रसिद्धः ॥ 

रघुनाथः 



तेन्नरकरणम् 

तेमकरणम्-परन्धः 
गीयते तेन्नकरणं स्वरे धौत्वोस्सते्रकेः । 

हरिपारः 

स्वरारसतेन्नका यत द श्यन्ते धातुयुग्मके । 
तदुक्तं तेन्नकरण चादुक्यप्रथिवी भुजा ॥ 

जगमहः 

तौटकम्- गभसम्धयङ्गम् 
संरभवचने चैव तोटकम् । 

। भरतः 

अवेगगर यद्रचनं तत्तोटकम्। स चवेगो हषौत्कोधादन्य- 
तोऽपि बा भिनत्ति यतो हृदयं ततस्तोटकम् । यथा ~ रत्नावल्यां 

अद्यापीयादिविदृषकवचनम् । 

--गर्भितै वचः 

ऋेधहषादिसंभूतावेगगर्भिते वचनं तोटयति हृदयम् । यथा - 

रामाभ्युदये चतुर्थेऽङ्के तातेदादि मेघनादवचनम् । 

अभिनवः 

रामचन्द्रः 

--द्ादश्चाक्षरवृत्तम् 

ससससाः. 
भरतः 

--पकम् 

दिव्यमानुषसंयुक्तो न यत्राङ्के विदूषकः 1 
तीटकं नास तदुज्ञेयं गूढनायकटक्षणम् ॥ 

पद्वाष्टनवसप्राङ्क दिव्यमानुषसंज्ञकम् । 
तोटकै नामतस्राहुरभेदं नाटकवसतुनः ॥ 

दिव्यया सह मालुषेण सङ्गम इति समासाः । 

यद्वा - 
तोटः स्यादिह दिव्यमानुषमयः प्र्युत्तमः कैरिःः। 
पद्ाष्टाङ्विनिर्मितः स्फुटकथः अयङ्गोऽवमर्सेन च । 
सर्बोऽङ्ः खट्ट विप्रखम्भगहनो नानाकलासृद्धवः । 

ख्यातः र्फायति नायकः सुखकितः कीडाप्रमोदादिभिः ॥ 

यथा विक्रमोर्वरी । 
सभङ्करः 

नवाङ्कं तोटकं दृष्टं मेनकानाहुषाह्वयम् । 
तोटकं मदरेखाख्यं यत्तत्स्तमितरम्भकम् ॥ 

ऊमादष्टाङ्कसप्रङ्खौ दृश्येते ह्यविदूषको । 
यद्विक्रमोर्वसी यख्य पञ्चाङ्कं तोटकं स्मृतम् ॥ 

कारदातनयः 

९.५६ तोडी 

प्रयद्कं विदूषको वर्तत इयरमशुटः । 

दिव्यमानुषसंयोगो यत्रादकैरविदृषंकैः। 
तदेव तोटकं भेदो नाटकस्येति हर्षधाक् । 
तदव्यापकमिलयन्ये नाद्वियन्ते विपश्चितः ॥ 

विक्रमोर्वशीये विदुषको नासि । मेनकानाहुषतोटके प्रयङ्क 
विदुषकः । 

तोडकम्- भरवान्रत्तम् 

यदि चान्यतृतीयकषष्ठगतेः नवमेन च भूषितमेवम् । 
गुरुमिर्सततं स्विह यद्धटिते तोटकमेव हि नष्ैटकम्॥ 

रमणी सहिदो रयणी विरमे । रमणी सहितो रजनी विरमे ॥ 
। भरतः 

तोदिपुन्रागरागध्यानम् 
सतीकण्टदेशस्थसश्यप्रकोष् 

द्वितीये च हस्ते तदीयोरुयुम्मम् | 
सदा नागवन्धप्रशास्ताङ्कपीठ 

भजे सन्ततं तोडिपुन्नागरागम् ॥ 
रागसागरः 

तोडी- प्रथमरग ५ 

अश्चावसाना म्रहमध्यमां स्या- 

दरान्धारमन्द्रा च समानरोषा । 

शुद्धाद्कितातषाडवतस्सताया 

हर्षप्रदा मुख्यरसे च तोडी ॥ 

-मेखकतां 

भादययादिमोक्षहरिगान्धरञयुद्धमध्य- 
विद्धथन्धकेरिकनिषादमिदं समानम् । 

गायन्ति नारदमुखा इह तोडिरागे 
काचित्कपव्चमयुतोऽपि स षाडवाख्यः ॥ 

सरिमधाः शुद्धाः । गोऽन्तरः। केिकनिषादः । पो टुप्रः। 
परमेश्वरः 

मोक्षः 

-मेररागः ८ कर्णाटीगोडमेरुजा ) 
तोडी मत्रयसंयुक्ता गातव्या दिवसोदये । 
मन्याहता पकम्पा च गायकस्वान्तरञ्जनी ॥ 

षड्जपुवौ तु तोडी स्यात्तत कोमल रिधो । 
न्यासः स्याद्धेवतस्तस्यां गान्धारांरोन शमिता । 
मेनारेदे तु पन्यासा पञ्चमेनोभयोरपि ॥ 

प्रथमग्रहरोत्तरगेया । 

पूर्वेति । श्रतिद्रयपरियागापपूर्व सेज्ञेयस्य परिभाषा । 

भहोबिरः 



तोदी 

-मेर्रागः ( हनुमत्तोडीनेख्जन्यः ) 

(आ) सरिगमधनिस. 
(अव) सनिधमगरिस. 

मञ्ज 
रागः 

अथ तोडी षाडद्ाङ्खा न्यासदटप्रहमध्यमा । 
संपूणां घड़जतार। च मध्यमे मन्द्ररूपिणी ॥ 

दरिः 
9 ( े (- ४२ 

मध्यमांशप्रहन्यासा संपृणां सप्तभिः श्वरः । 
पच्चमे कम्पिता निय मन्द्रगान्धारभूषिता ॥ 
षड्जतारा निषादाख्या भूयिष्ठा रिषसेण तु । 
नाम्ना तोदीति विख्याता शुद्धषाडवसंभवा ॥ 

सोमेश्वरः 

अडान्यासग्रहधृतमध्यमकसतारमन्द्रगान्धारा । 

समदोषा संपूणां चान्दोकितगमका च तोडिका कथिता 1 
मान्यः 

मभ्यमाराप्रहन्यासा गतारा सदृञ्चस्या । 
संपूण मन्द्रगान्धारा तोडिका परिकीर्तिता ॥ 

याष्टिकः 

मध्यमाशाग्रहन्यासा तोडिका डुद्धषाडवात् । 
जाता मभ्याहसमये गेया ङ्घारवीरयोः ॥ 

नारायणः 

भङ्खं षाडवरागस्य सपू्णस्य समस्ररः। 
षड्जतारञ्च मन्द्रश्च न्यासाशग्रहमभ्यमः। 
तोडिनामप्रसिद्धोऽयं रागो हर प्रयुज्यते ॥ 

जगदेक 

मध्यमांराग्रहन्यासा सोवीर्य मूषटैना मता । 
संपूणां कथिता तज्ज्ञः तोडी कैशिकसुन्दयी । 
ग्रहाशन्यासषड्जा च केचिदत्र प्रचक्षते । 

दामोदरः 

चद्रषाडवरागाङ़्ा संपूणां च समस्वरा । 
षड्जतारा ममन्द्रा च न्यासाश्यहमध्यमा। 
केम्पिता पञ्चमेनैव रोडी हषं नियुञ्यते ॥ 

हम्मीरः 

म्रहारान्यासके षड्जस्तोड रागाङ्गसंयुज । 
मद 

--रागाङ्गरागः 

गमन्द्रा तारसा शुद्धा षाडवादादिमभ्यमा । 
गातव्यरसवंदा तोडी संपूर्णां समकम्पिता ॥ 
व भह्माधवः 
19 

तोरणम् 

रागः ( वेरो वादनक्रभः ) 
मध्यमं तु महं कृत्वा कम्पयेत्तरपरं स्वरम् । 
चतुथं तु विटमभ्ब्याथ ठृतीयै च स्वरं श्रयेत् ॥ 
द्रताहतं विधायेने पुनः प्रीच्य तमेव च । 

ग्रहे चेन्न्यस्यते तोख्याः स्वस्था प्रथमे भवेत् । 
ूर्वस्वसधानवत्कृत्वा रोहणे पञ्चम स्वरम् । 
ष्टा सथायिस्वरान्तं चेदवरोहो विधीयते ॥ 
तदा द्वितीये सस्थान तोञ्याः प्रोक्तं तु पण्डितः । 
षष्ठस्वरावधि प्राग्बत्छृत्वारोहं ततः परम् ॥ 
स्थायिस्वरावधि यदावरोहः क्रियते तद्। । 
स्वस्थान तु वतीयं स्यातुर्ये स्वस्थानके पुनः ॥ 
अष्टमस्वरपयन्तं बिधायारोहण ततः। 
गरहस्वरावधिप्रागद वरोहो विधीयते । 
संग्रोक्तो रश््यतत्तवज्ञमुद्रितः स्थाद्रहस्वरः॥ 

वेमः 
तोडीरागध्यानम् 

तुपारकन्दोञ्वल्देहयष्टिः 
कादमीरकपूर वििप्रदेहा । 

विनोदयन्ती हरिण वनान्ते 
वीणाधरा राजति तोडिकरेयम् ॥ 

इयं मारखवकेशिकभार्या | 

दामोदरः 

मृणारक्न्देन्दुसमानगाघ्री 
वििप्रदेहा हरि चम्दनन । 

विनोद् यन्ती विपिने कुरङ्ग 

तोडी विपओ्ीं दधती कराभ्याम् ॥ 
श्रीकण्ठः 

काद्म्बरीरसधिपूरितक्राचपात्नां 
विन्यस्तवामकरनोभितचार्वक्तम् । 

सव्येन नायकपराग्रद्ां वहन्तीं 

तोडीं सदा मनसि मे परिचिन्तयामि ॥ 
रागसागरः 

तोरणम्-- वारकः 
पुरस्तारस्तिको भूत्वा तती विच्युतितां गतौ । 
पच्धयोर्खोडनं प्राप्य पुनस्स्पस्तिकिबन्धनौ,। 
सिस्व रीर्षोपरिकरौ ततस्तौ वियुतौं पुरः । 
लोकितौ यब्र त्परोक्त चाख्क॑ तोरणामिधम् ॥ ५. 

~ 



तोराली २५८ 

तोराली-मेखरागः ( नटमेरवीमेटजन्यः ) 

(आ) सगमपघनिपस. 
(अव) सनिधपमगरिस. 

मन्न 

त्यागसिदह(दनाधीस्षः- देशीतारः 

यागसिंहाखना्ीशचोऽन्तस्त्रिदगो पतेऽन्तरे । 

0 
गोपरतिपपः 

तद्म--रागः 

पञश्चमादय्षभर्दीना गतारा जुदधपश्वमात्। 
गमकटटिगुणागो्वैः बवणान्दोकितसूरेः ॥ 

मोक्षः 

दिगुणस्फुरिता पाञ्चा धन्यासा व्जिंतर्षभा ! 
वाजपेयिकतानाढथा चरवणा बहूुपश्चमा ॥ ॥ 

पद्चमबहूटेगैमके रिषभवियुक्ते रसस्परैरदविुणेः । 
पूर्ववद्परा त्रबणा पच्छमजनिता तु जगति सदा ॥ 

कर्दयपः 

सनियेः स्ुरितैस्सांा पच्रमर्षभवर्जिता । 
टक्छरागोद्धवा सा तु चरवणा रयां विचक्षणा ॥ 

नान्यः 

वैवतषड़जनिनदिवैखवद्धिस्सरुरेगेमकेः । 
द्िगुणेयक्ता चरकणा परिहीना सूरिभिः कथिता ॥ ॥ 

--प्रथमरपः 

या सिन्नषड़जान्तवणा तदङ्ग जगाद तां ्रावणिकां मतङ्गः । 
हीना रिपामभ्यासपि धैवतांशा कञ्चितपरदिष्टः स्वयमेव मेघः।। 

मोक्षः 

--भाषाङ्गरागः 

सुद्धपद्चमभाषा या तज्नाता त्रबणाऽपरा । 
अतारा म्रथमे यामे प्राथनायां च गीयते ॥ 

भटूमाववः 

तवणावङ्लटी- रागः 

धांशरा षड्जेन बहुला स्ुखिविमैमकैयता । 
परिहीना यिन्नषडजे किसापादबणा सता ॥ 

गन्यिः 

तरनणोद्धवा --रागः 
सुरितैः षड़जगान्धारमध्यमे रिपवर्बिता । 
सापन्यासा च सनिधतारा स्यात्तवणोद्धवा ॥ 

नान्यः 

णणणणााणा + 
8. - । , ६. (4. | 

ताबणी 

सगमेवेखवद्धिमपन्यासेन सनिधतारयुता । 
तनणोद्धवा च परितः परिरहिता भवति रक्षणतः ॥ 

कररयपः 

त्रस्ता- टिः 

उद्र्तवत्मना दृष्टिः तथोत्कम्पिततारका | 
प्रसुरत्पुटमध्या च तस्ता चासे प्रयुज्यते ॥ 

सोमेश्वरः 
उध्वोद्धान्तपुटद्न्हरा खम्पमानकनीनिका | 
लसता दृष्िरियं लासे वेपथौ च प्रकीर्तिता ॥ 

वेमः 

लाषणिकोरागध्यानम् 
कदलीमूलासीना पीनकुचाधीननायका तन्वी । 
कनकनिभा टुमहारा बात्रणिका वण्यवेणीका ॥ 

सोमनाथः 
लवणी- रागः 
तदनु त्रावेणी नाम्ना भिन्नषड्जसमुद्धवा । 
धैवतांश्चयुता सेयं वर्जितर्षभपच्नमा । 
अयं तु मेघनादस्स्याद्रन्थेस्मि. . .. . समीरितः ॥ 1 

हरिः 
त्रासः-- चित्राभिनयः 

विद्यस्पज्ञाचगजायेजेनितस्त्रास इष्यते । 
कर्तरी चोर्ध्वभागे तु चाछिता विद्यदर्थके ॥ 

पताको दवौ चोरध्वभागे चाङितौ भूतदरीने । 
सपेरीर्षः पुरोभागे बद्धश्ेत्सर्पभावने ॥ 

विनायकः 
-व्यमिचारिमावः ` 

विद्यदुल्काशनिनिपातनिरघांताम्बुधरमद्यसस्वपञ्युरवादयो वि- 
भावाः । संक्षिप्रा्ञोत्कम्पनवेपथुस्तम्भरोमाक्रगद्रद प्रखपाद- 
योऽनुभावाः। 

भवति चाब - 

महाभैरवनादाय ( दे ) स्त्रासात् ( सः) समुपजायते । 
खस्ताङ्गाक्षि निमेषश्च तस्य त्वभिनयो भवेत् 

भरतः 

बलासो भयासथरुद्धेगङरूपः । सस्वार्निरवादिभिजौयते । 
कस्परतम्मसवाङ्गपिण्डनगद्रदोक्तिमिरभिनेयः। द 

तत्वज्ञे्मनसः कम्पस््रास इलयमिधीयते । ` 
गजमेघारानिस्थुणसंघद्यदु पजायते । 
भवन्ति पतनोर्कम्पसंभ्रमालोकनादयः ॥ न 

स्वरः 



लिकली 

विकली-देशीरासयाङ्गम् 
विधुतादैरिश्ररोभेदेस्तत्तद्धायोपटृहिते;। 

२५९ त्रिगुण 

यत्रायुदात्तवचनं विधा विभक्तं भवेसरयोगे तु । 
दास्यरससेप्रयुक्तं तक्तिगतं नाम विज्ञेयम् ॥ | 

मनेदरेषुता ताट्ख्यछेदानुसारिभिः ॥ + 
[> ॥ स् यथा ¢ 

गतिः स्ितिवां नर्तक्याः प्रेक्षकानन्ददायिनी । त 
त्निकठी कथ्यते तज्ज्ञैः चत्तरोभाविधायिनी ॥ पुहछसकं रूपके तररमेयादि वाक्यम् । 

वेम: भोजः 

५ --अवनद्धाज्नम् 
तिफौणम्- पादमणिः ् 
तौ . तत्त्वानुगतौधानि । 
समस्थितस्य यस्याङ््ेः प्रष्ठतः पुरतस्तदा । क स 

षं | शक्षरसदयौ बाय दफुटपद्वणे तथैव वृत्तसमम् सकृदपेऽङ्गलीप्ष्र्वसुधां ताडयेदयदि । ति 1 र सुविभक्तकरणयुक्तं तत्त्वे वार्य विधातव्यम् ॥ तद् त्रिकोणमाचष्ट रूषनारायणो चपः ॥ 
बेम, समपाण्यवपाणियुतं सुटग्रहारकरणालुग चैव । 

तेण गेयस्य च वाद्यस्य च भवेदघाताय तदनुगतम् ! लिकोणचारी--खड़पचारी ॥ 1 स 
पिरि ५ नककरणाश्रयगनं द्यपयुंपरिपाणिकं द्रतखयं च । 

शङ् तो यत्र खापितोऽङ्गलिग्रषठतः 9 योच्यै बाड चतर ^ 4 आविद्धकरणबहुर योज्यं बाय बुधैरोषे ॥ 
निकुष्ितिः पुरः पाश्च पृष्ठे वाथ निवेशितः ॥ ॥ | भरतः 
अङ्धिरज्गलिग्रष्ठेन पुनस्स्थाने च कुद्धितः। विगता भङ्गतारः 

सोक्ता त्रिकोणचारीति सद्धिरन्बर्थनामका ॥ गुरुद्यं ख्चतुष्कं गुरुदयम् । 
भशोकः ऽ5ऽ|||| 55 

तिगतम्-पुष्करवाये गतिः त्िसभनह नान्यः 
। नरयुणनद्ा-- रागः 

सा च लिविधा तत्व, अनुगतं, ओघ इति । १ 
भरतः नद त्रिुणपूव स्यात्तदरदेव मता बुधः । 

मर्; 

-पवराङगम् . तद्वदेवेति षड् जस्यांस््रहन्यासत्वमुक्त् । 
विदुषकस्सुत्रथारः तथा वे पारिपारर्वकः | ४ (न 0 ्रियुणा-राणः यवर कुवान्त सञ्जस्प तच्चापि त्रिगतं मतम् ॥ 

भरतः त्रिगुणा षडजभूयिष्ठा ह्यपाङ्गा षड्जसंभवा । 
--वीध्यङ्गम् मद्: 

श्रु तिसारूप्या्यस्मिन्वहवोऽथा युक्तिभिर्नियुज्यते । ्रिगुणेव ज्लवणेति गायकेषु भसिदधा स्यात् । 
यद्धास्यमहास्य बा तत्तिगते नाम वेज्ञेयम् ॥ --पाटवायम् 

। गदतः; 4 + 
व ॥ प्रत्येकं च्रिगुणीक्रय त्रीणि खण्डानि यत्र च| 

ध इत् ४ ५) यच नि- यन्तेडसो वु सत्ता त्रिगुणा सा पुनस्तिधा 

यु्यन्ते युक्तिभिरिति काक्रादीनां तथरकोपपत्तिभिः । िराब्दो- तरैविध्यादादिमध्यान्ता खण्डानां परिकीर्ित। ।! 
ऽनेकोपलक्षकः । अनेकमथे गतमिति भिगत । वाक्ये मुस्यमुत्तरं वेमः 
अनेकंप्रस्रसाधारणम् । इह तु य एव प्रन तदेव प्रतिवचनमिति खण्डय्रय भवेद्यस्यामेकेरकै त्रिगुणं ततः । 

विशेषः | वाद्यते यत्र सा प्रोक्ता त्रिरुणा बाद्यवेदिमिः॥ 

भमिनवः त्रेगुण्यादादिमध्यान्तखण्डानां ननिविधा च सा। 
= जः र. ध 

स्फुट भाव्यर्थकथनं तिगम् । यथा ~ रत्नावस्यां द्वितीयेऽङ्के करमव्यु्तमतो द्वेधा दयुण्यादल षड्धा ॥ 
एषा पुनरियादि सुसगतावचनम् । ताठे च चतुरश्रादावथ कापि दर्त्रयम्। 

सागरः मानिनेकेन स्रण्डस्य प्रयज्याथ टत्स्रराथ ॥ 



त्रिणेत्कति 

चतुरश्रच्यश्रमिश्रसारेरेव कमाद्धवेत् । 
अथ चेककरे तारे दिकठे च चतुःकले ॥ 
त्निभिदेदेः कमादेर्वं त्रिगुणां जगदुबधाः । 
चश्चरपुटे भवेदेकं परं चाचपुटे तथा ॥ 

तृतीय सिश्रताछे च त्रिगुणां तां जगुः परे । 
्ोक्तं करामिरष्टामिः पदमस्याश्च सूरिभिः॥ 

खण्डमेकं भवेतपादैः चतुभिर्नियमस्त्विह । 
अस्या अन्येऽपि भेदाः स्युरूह्यास्तेऽप्यनया दिशा ॥ 

मोक्षदेवः 

विणेवरक़ तिः--उपाङ्गरागः 

पच्छमासम्रहन्यासा स्वस्पगान्धाररञ्जिता । 
सतारमन्द्रषड्जा च त्रिणेल्नकी मवेत्त॒ सा॥ 

माधवः 

---रागः 

आषडज तारमन्द्रादथ पन्यासारमरहान्विता । 
समस्वरास्पगान्धारा रिणेत्रास्या कतिभेवेत्। 
पञ्चमादियंतस्तस्मादुटसवादौ नियुज्यते ॥। 

जगदेक; | 

तिणेतश्छिया- रागः 

त्रिणेत्रपूबोथ छृतिस्तारमन्द्राथ षड़जके । 
समस्व॑रास्पगान्धार न्यासाश्ग्रहपञ्चमा ॥ 

हरिः 
सग्रहपव्छमकांञा मभ्यन्यासा समस्वरा गास्पा । 

ज्ञेया ्िणेन्रकृतिरिति सावधि तारा च मन्द्राच।॥ 
नान्यः 

मन्यासा सग्रहा पाञ्चा गान्धायात्पा समस्वरा,। 

आषडज तारमन्द्रा चे त्रिणेत्राकृति रिष्यते ॥ 
मतङ्कः 

त्रितन्तिका--वीणा ` 
नकुलादीनां रक्षणे द्रष्टव्यम् । 

विताडितम्--पादमणिः 
भङ्गलीपरष्ठभागेन पाष्णिनान्तस्टेन च । 

सन्ताड्य धरणीभागमेकस्मिन्विरते सति ॥ 

अद्धिरन्यो निज्ञ पाश्च ब्रजस्ताडयति क्षितिम् 
वहुटो यत्र तत्प्रोक्तं सृत्तविद्धिस्विताडितम् ॥ 

तरिनत्तम्- पूवैरङगाज्गम् 

त्निसाम सात्तिवृत्त च लिख्य च त्रिपाणि यत्। 

वागङ्गसत्वाभिनयः लिनृत्तमभिधीयते ॥ 
शारदातनयः 

त्रिपुर 

तरिपताकः--दस्तः 
स एव च्रिपताकरस्याक्रितानामिकाङ्कुलिः। 
दध्यादिमङ्गखद्रव्यस्परदौ स विधीयते ॥ 

पराङ्मुखस्स्यादाह्ननि टम्रद्यङ्गुलिकुच्रनात् । 
बहिः िषप्राङ्गलिद्वनद्रोऽधस्तखोऽनाद्रोज्िते ॥ 

नमस्कारे त्वसौ काथः शिरस्थः पाश्रतस्तटः । 
उत्तानिताङ्गलिदन्ढो वदनोन्नामने मतः ॥ 

सन्देहे दधदद्गल्य। कमेणेव नतोन्नते । 
धोमुखः शिरःप्रान्ते अमन्नुष्णीषधारणे ॥ 

ताटगेव किरीटस्य धृतो भधाध्वदे रागः 
अनिष्टे गन्धवाग्धोषे नासास्यश्रोघसंब्रतिम् ॥ 

अङ्गलीभ्यां कमात्छुर्वन्पक्षिसोतोनिलेषु तु। 
छुद्रेषृध्वमधस्तियक्क्रमाटूच्छन्द त्तथा ॥ 
अधोमुखचलाङ्ल्यौ कणिक्षेत्रगतः करः । 
अस्रे तन्माऊेनं च स्यादधोयान्तीमनामिकाम् ॥ 

नेत्रक्षेत्रगतां विश्रत्तिटक तु ख्ट्यटगाम् | 
अटकस्यापनयने दधत्तामखकान्विताम् ॥ 

राज्गैः 

तिपताकम्-- करणम् 
पादः कुटरनसंयुक्तः चिपताकौ करावपि । 
कटिपादावधिष्यातां रेचिते त्रिपताकिके | 

हरिपालः 
(~ ५ 

त्रपताकततंना 

सन्यापसम्यतो भ्रान्तो त्रिपताकौ मुहुः करौ । 
मणिबन्धावधि प्रोक्ता च्रिपताकास्यवर्तना। 

भरकः 

तिपाणिक्--पप्कखाच पाणिप्रयोधः 
स चत्रिविधः, समपाणिः, अवपाणिः, उपरिपाणिश्चेति। 

भरतः; 

त्रिपुटः धरवाखु्कारः 

लिपुटास्येन ताछेन निबद्धस्तरिपररः स्मृतः 
त्रिपुरे ह द्रतावादै प्रथग््रयक्षरसम्मितो ॥ 

विरामान्तः दरतः पश्चादक्षरत्रयसम्मितः। 

आहय त्रिपुरस्ताखे ज्ञेयस्सप्राक्षरीमितः ॥ 

सरिग सरिगम, रिगिम रिगमप, 
वेङ्टमसखी 



लिपु 

विपुटः-( तिविडः ) प्रबन्धः 
 निषूप्यतेऽथ तिविडा रगि्ैक्ता यथोचितः । 

त्िपुटाख्येन ताखेन गेये इद्राहकधरवे ॥ 

आभोगे नायकस्यात्र गेये बिरुदनामनी । 
विपुटा कीर्तिताचेव. . ...........-...॥ 

हरिपालः 

--धुवताखः 

पुटे द द्रतावादौ प्रथग्द्रक्षरसम्मितौ । 
विरामान्तद्रतः पश्चादक्षरत्रयसंमितः | 

आहय त्रिपुटस्तारो ज्ञेयस्सप्ताक्षरीमितः॥ - 
| वेङयमसखी 

तिपुण्डः--हस्तः 
तिथग्बद्धास्ति्रोऽङ्गल्यः कनिष्ठा्ग्ठसंयुते । 

निपुण्ड्नामको हस्तः कीर्विंतोभरतादिमिः॥ 
फालस्थले चोर्ध्वभागे चछितस्सोर््वपुण्ड्के । 
भोभा च चितः भ्रान्तिभावनिरूपणे ॥ 

्रान्तिः परवञ्चना | 
फारखले तु तियेकूस्थो फारभागनिरूपणे । 
तत्रैव चकितो ह्येष विभूतेधौरणे भनेत् ॥ 
पुरोमुखः पुरोभागे स्थितश्धेतछुङ्यवन्धने । 
तरिपुण्डाख्यस्य हस्तस्य विनियोगो विनिश्ितः ॥ 

विनायकः 

तरिपुरूषः- वंशः 
वंशे श्रिपुरुषे दण्डो यवद्वितयसंयुते । 
चतुदैशाङ्लेम्य जयङ्गट द्वियवाधिकम् ॥। 
मुखताराख्यरन्ध्रस्य सथानमन्तरसप्रके । 
यद्व समासेनाङ्गलद्धितयसेयुतम् ॥ 
यब्र चिजानीयादन्तरालेषु सप्रसु । 
रोषं छक्षणमेतस्मिन् चतुमखवदीरितम् ॥ 

त्रिपुरेशवरी- सेर्रागः ( कनकाज्गीमेखजन्यः ) 
(आ) सरिगमधनि-स, 
(अव) सनिधपमधमगरि-स. 

कुम्भः 

मञ्ञ 
तिपुष्करविधानप्- तिपु्कर 

पोष्करस्य तु वाद्यस्य सृदङ्गपणवाश्रयम् । 
विधानं सम्प्रवक््यामि दर्दरस्य तथैव च ॥ 

िपचारः 

सोडाक्षर संपन्नम् । 
दविरेपनं षट्करण चियति ्चिख्यं तथा । 
त्रिगतं लिप्रकारं च लिसयोगौ त्रिपाणिकम् ॥ 

दशाधेपाणिप्रहरं त्रिप्रकारं लिमा्जनम् । 
विंश्चयख्ङ्कारयुतं तथाष्टादरजातिकम्। 
एभिः प्रकरिस्सम्पन्न वाद्य पुष्करज्ञ भवेत्। 

भरतः 
त्िपुष्करस्य प्रधान्यम् 

यावन्ति चम॑नद्धानि द्यातोद्यानि द्विजोत्तमाः। 
तानि त्रिपुष्कराद्यानि ह्यवनद्धमिति स्म्रतम्॥। 

एतेषां तु पुनभदाः रतसस्याः प्रकीर्तिताः । 
किन्तु ्रिपुष्करस्याच्र लक्षण प्रोच्यते मया ॥ 

रोषाणां कर्मबाहुल्यं यस्मादस्मिन्न दरश्यते । 
न सरा न प्रहाराश्च नाक्षराणि न सज्ञनाः॥ 

सेरीपटहद्च्ञाभिः तथा दुन्दुभिडिण्डिभैः। 
सेथिल्यादायतस्वाचच रे गाम्भीर्थमिष्यते 
प्रायास्तानि कायीणि काट कायं समीक्ष्य तु ॥ 

भरतः 

तिगप्रचारः- अवनद्धाङ्गम् 
समप्रचारो, विषमग्रचारः, समविषमग्रचारश्रेति । 

ये मागौः पूर्वमुक्तस्तु चत्वा नियताक्षराः | 
तच्छेषभूतं विज्ञेयं प्रचारच्रितयं वुधैः । 
समोऽथ विषम्चैव तथाचैवोभयात्मकः। 
प्रचारस्िविधश्चेवं भरतादिमतो यथा । 
यसक्ष्ट तु चरणं व्यापारः करयो्भयोः । 
आतोद्यस्य विधो सद्भिः स प्रचारोऽमिधीयते ॥ 
प्रचारत्तितयं चेतद्तु्मागाङ्गसुच्यते । 
वामेर््वकयोवीमः सव्यो वे दक्िणोध्व॑के चापि ॥ 
कायस्समप्रचारे ह्याकिपे वाद्यकरणे तु| 
वामोर््वकसन्यानां प्रहतो वामः कर्तु कर्तव्यः | 
सन्योर््वकसंयोगासप्रहतो विषमप्रचारे तु । 
खन्छन्द्तः कराणां प्रहतं शेषेषु मगेकरणेषु । 
अडह्ितगोमुखयोगे संमधिषमो हस्तसच्वारः ॥ 

४ भरतः 
अय मः) 

आछिप्राड्ितेयुखमार्गेपर्वकपष्करे वामसुग्व वामहस्तः | 
दक्षिणे दक्षिणदस्तः । महते प्रवर्षितश्मेत्स सम्रचारः । वाम- 
दक्षिणसुखयोः व्यलस्तकरग्रहारः विषमप्रचारः । यथेच्छै 
दस्तयोः अहारः समविषमः। स खड़्तिगोसुखयोरेव अयोज्यः । 
समस्त्वालिप्तमारगे । विषमस्तु चितस्तामारमे स्यात् । 



 लिप्रहारम् 

्रिप्रहारम्- तिपुष्करे 
निगृहीतः भधेनिगृहीतः मुक्तः ~ इति । 

२९६२ 

भरतः 

त्रिभङ्गी दीनम् 

मूरसध्याम्रभगेषु त्निभङ्गया विषयम्रदः । 
तत्तिमङ्गीति कथिते......-.----.-. | 

शारदातनभः 

- देकशीतारः 

त्रिभङ्धिनाम्नि ताले तु र्षुद्न्द्र गुरुदढयम्। ।। ऽ ऽ 
नेम: 

--प्रसन्धः 

त्रिभङ्गिः पञ्चघेति जगदे कमह आह् । तत्रैव द्रष्टव्यम् । 

भिन्नवतैस्त्ििः पदेः श्वरपाटसमन्बितेः | 
तात्रयनिबन्धश्चेत् त्रिभङ्िरभिधीयते ॥ 

एवे भिन्नेस्तियिर्त्तेः स्वरपाटसमन्क्तिः । 
कृतवा पाद्त्रय गेयः तिभङ्ञिस्युस्रितारुकाः ॥ 

(~ भर, देर # (9 ॥ 

अथवा भिन्नवृत्तस्थेः पादेरेवं त्रिभिर्थुतः। 
रच्यते पूर्वमार्भेण तथौऽपि स्यात्तिभङ्धिकः॥। 

सोमेश्वरः 

तिभङ्खो--करणम् 

त्रिभङ्गीनमित्तं गात्र पादौ च स्वस्िकीकृतौ । 
वक्षःस्थः खरको वामो दक्षिणश्चारपङ्वः। 
उत्तानदिररसि न्यस्तस्त्रिभङ्गीकरण तदा । 

देवन 4 

_ प्रबन्धः 

वारतितयमावव्ये स्वराः पाठाः पदानि वा| 

रगेस्िभिस्िभिस्तटैः गीयतेऽथ द्वितीयके ॥ 
अभङ्ाख्येन तारेन गेयाः पाटपदान्तराः | 
तृतीयस्तु त्रिभिवततैः कवेरेव गीयते ॥ 
त्रिभङ्धिनाम्ना वृत्तेन गीयते यस्स तुयेकः । 
यो देवतात्रयस्तुया गीयते स तु पञ्चमः ॥ 
आभोगोऽन्यपदैरेव न्यासस्तावद्धिमानकः । 

इति तरिभङ्िरुरि क ॥ 

इरिपाखः 

रागौस्तरिभिस्िभिस्तखयैत्र पाटपदस्वराः। 
यथोचितं निबद्धधन्ते चिभङ्किः सोऽयसमादिमः ॥ 

त्रिमाजनम् 

एकरिवमदहितालेन गेयः पाटपदस्ै: । 
एको बृत्तत्रयेणाथ वृत्तैनैकस्तिभङ्किता ॥ 
एको देवस्त्रयः स्तुया चिमङ्गिरिति पञ्चधा । 
भन्येः पदैरिदाभोगो न्यासस्ताटस्य नामतः ॥ 

सोमराजः 

तिभङ्गीदणेसारकम्- चालकः 
स्वपादर्वतो विदिग्भागे पूर चरवा करद्रयम् । 
तियेक् च मण्डलात्रूया छुटने युगपद्यदि । 
कुरुते तदिदं प्राहुः िभङ्गीवर्णसारकप ॥ 

्निभङ्गीवरितिम्-करणम् 
पादौ च रूस्िकीभूतौ त्रिभक्गीवलिते वपुः । 
वक्षःस्थः खटको वामो दक्षिणश्च ठताकरः | 
न्िभङ्किवरिते नाम तदन्व्थयुदारतम् ॥ 

देवणः 

लिभिन्नः- देरीतार । 

ताले त्रिभिन्नसंज्ञे तु ऊमाहघुगुरुषताः। । ऽ ऽ 
वेभः 

तिथुवबनरायरगण्डः- देशीतारः 

तारे ततस्तिभुवनपूर्च रायरगण्डके | 
बिन्दोर्मध्ये च षट्करवो रल्गास्समुदाष्टताः ॥ 

०॥ ऽ ॥ 5 ॥ 5} ऽ ॥5॥ ऽ ०. 
| गोपतिः 

व्रिमाजेनम्- त्रिपु्करे 
मायूरी । अधमायूरी । कामोरवी इति । 

भरतः 

--अवनद्धाङ्गम् 

मायूरी ह्यधमायुतै तथा कामाखरीति च । 
तिस्तु माञना ज्ञेयाः पुष्करेषु खराश्रयाः ॥ 
गान्धाये वामके कायैः षड्जो दक्षिणपुष्करे । 
उर्ध्वके पच्चमध्ैव मायुयां तु खरा मताः ॥ 
वामके पुष्करे षड़जर्षभो दक्षिणे तथा । 
उर्ध्वके धवतव्चैवमवेमायुयुदा्रता ॥ 
क्रषभः पुष्करे वामे षड्जो दक्षिणपुष्करे । 
पच्वमशोर्ध्वके कायः कामोरव्यास्सरास्त्वमी ॥ 

एतेषामटुवादी तु जातीनां यः सूरो मतः| 
भालिङ्गमाजेनां प्राप्तो निषादस्स विधीयते ॥ 



लमूतिः | २६३ 

मायूरी मध्यमम्रामे षड्जे सधौ तथव च । 
कार्मारवी तु कतंव्या साधारणसमाश्रया ॥ 

स्वराः सथानश्थिता ये तु श्रुतिसाधार्णाश्रयाः। 
त एव माञनरताः रोषास्सख्ारिणो मताः ॥ 

भरतः 

षड्जे त्वर्धेति ! षड्जग्रामे त्वधेमायुरीयर्थः । साधारणेति । 
श्रतिसरसाधारणे। त एवेति । ते खायिसखररा इयथः । 

्िमूतिः--मेररागः ( षष्छसप्रियामरजन्यः ) 

(आ) सरिगमधनिस. 
(अव) सनिधमगरिस. 

मनः 

वियतिः- त्रिपुष्करे 

समा, सखोतोबहा, .गोपुच्छा चेति । 
भरतः 

िरधरः- षावुः 

तरिस्तारस्वरधातेन धातुस्त्रिरधरो भवेत् । 
शाज्ैः 

 --वीणायां धातुः 

तारस्वरे त्रिराधाताद्धातुस्तविरधरो भवेत् । 
कुम्भः 

विरृत्तरः- धातुः 

मन्द्रस्वरत्रिसवाताद्धातुमाहूस्तिरुत्तरम् । 
शाः 

--वीणायां धातुः 

मन्दरस्वरे त्रिराघाताद्धातुङ्ञंयरिनिरत्तरः । 
कुम्भः 

व्रिर्यम्- तिपुष्करे 
द्रतमध्यविरभ्बितस्त्रयो टयाः। 

भरतः 

त्रिखोचनः 

एतन्नामाने ह्रौ सः । एकः पार्थविजयनाट ककती । राजशचे- 
खरेण वहुसानितः । अन्यः नाटथद्येचननामकेनाटकलक्षण- 
मन्थकता ! तेन सजदोखरस्य वाखरासायण सूचितम् । तस्माद् 
द्वावपि सिन्नाविति स्पष्टम् । 

दविदणा-रागः 
विवणा सा च विज्ञेया अरहांशन्यासधेवता । 
ओौडवा रिपदीनेयं बिदद्धिः परिशतिता ॥ 

लिबणा शब्दं ्वणाश्चब्दस्य रूपान्तर स्यात् । 

दामोदरः 

लिव 

तिवणारागध्यानम् 

त्रवणेति नामान्तरम् । 

चारुरम्भातरोमूले निषण्णा कनकप्रभा । 
नताङ्गी हदारछछिता कान्तेन च्रिवणा मता ॥ 

दामोदरः 

तिवणी _ मेररागः 
गोरीमेखसमुरन्ना त्रिवणी मलरोद्धिता | 
अवरोदणवेखायां षड्जोद्राहया सरिस्वरा ॥ 

साथ गेया । 
धटोबिर ५ 

-- वक्षोमूष्रणम् 

विवणः- देशीतारः 
लिवर्णो छौ द्रत लौ च। ।। ° ०।। 

मर्म. 

-वणालङ्कारः (अवरोही ) 
धाधधपमगागगरिस. 

. पण्डितमण्डशी 

--वर्णारुङ्कारः 
भन्यस्वरस्तिरावृत्तो यदा संपद्यते तयोः । 

तदा विवणनामानमख्ङ्कारं प्रचक्षते ॥ 

सरिगगग मपधधध. 

तयोः द्रयोः कर्योः | 
पण्डितमण्डली 

तिवली 
विं्त्यज्गलदी घौ स्यास्सप्ताङ्ुखमिता सुते । 
मृष्टिप्रविष्टमध्या सा त्िवली टोहमण्डली ॥ 

कषलानद्धवदना सप्ररन्धेस्सुयन्तिता । 
मध्ये च वेष्टिता रज्वा सू्रनिर्मितया दृढम् ॥ 
कच्छास्कन्धे निधयेषा सन्यदक्षिणपणिना । 
द दै दोमक्षेरेः पटैः वादनीया विचक्षणैः । 
सधुपानप्रमत्तानां योपितां दास्यनतने । 
वादतीया विषेण सखे ्वनिखंयुता ॥ 

सोमेश्वरः 

अवनद्धम् 

हस्तप्रमाणा त्रिवली कायां सप्ताङ्गखा सुखे । 
स्ेहमण्डलिकोपेता मध्ये ग्राह्या च मुष्टिना ॥ 



विश्नूर््स 

कवटेनाश्रतसुरि सप्रखिप्रनियन्विता । 
रञ्वा च शछक््णथां गाढतरं मध्ये च वेष्टिता ॥ 

त्रिकच्छया धृतस्कन्धरुम्बिन्या हस्तमत्रया । 
तंदोदां दाक्षरैर्नित्यं करयुग्मेन विद्यते ॥ 

सोमराजः 

तिशूहस्तः 

निष्ु्चयिस्वा चाङ्ख्ठ कनिष्ठां च लिकः । 

पुरोुखः पुयभागे दर्खित्धेत्तिदाकः। 
ननिसस्याबोधने चैव व्रिशुास्यकये भवेत् 

विनायकः 

तिश्चुछिनी-मेख्रागः ( शुटिनीमेखनन्यः ) 

(आ) सगमपमनस. 
(अव) सनिधपमरिस. 

मञ्ज 

तिष्टु परन्दोटृत्तानि 

्रष्भे ढे सहसे च चस्वारिञचत्तथाष्ठ च । २०४८ 
भरतः 

तिसंयोगम्-पुष्करवाच यक्षराणां संयोगः 

स तरिविधः, गुरुसंयोगः, घुसंयोगः, गुरुटघुसंयोगः इति। 
भरतः 

--अवनद्धाङ्गम् 

गुरुसश्चयः रघुसच्वयः गुरुखघुसच्छयः इति । तत्र गुरुस- 

क्यो विरम्बितवृत्तो यथा-धपैतांकेतांधद्रा प्रश्चतयः 

केवलगुरूणां सच्ये । टघुसच्चयो द्रुतरयत्रेतो यथा - घट मट 

घट मधट इलयादयो खघुसच्छये । गुरुखघुसञ्चयो मध्यख्यप्रबरू- 

तो, घटि मथिधिं मधित किट प्रशेतयो गुरुखघुसच्ये । 
भरतः 

विसश्चः- हस्तपारः 

लिकसव्खनाद्रामहस्ताङ्ग्ठविवधनात् । 

स्कन्धस्य चख्नेनापि लिसश्चो जायते यथा ॥ 

चेदा खेटा खख 
॥ वेम; 

लिसरः 

बक्षोभूषणम् । सुक्ताङतात्रयेण कल्पितम् । 

त्रिसाम--पूवरजाह्गम् 

जलजं बृहत्साम, रथन्तरम् इति । 

९६४ ज्यश्रम् 

तिखानत्वम्-एत्कारगुणः 
विखानव्याधिशक्तष्वं चिस्थानत्वमुद्टतप् । 

कुर्भः 

-्वंरो पएत्कारगुणः 
त्रिखानव्याप्रिशक्तित्व न्रिसानत्वसुदाहतम् । 

अयमेव गुणः त्रिसानशोभीत्यन्ये । 
कुम्भः 

मन्द्रे मध्ये च तारे च चिस्थने सोभनस्तु यः 
तरिखानरोभी स प्रोक्तः स्निग्धत्वादिगुणयुतः ॥ 

तिस्थाना-श्रुतिः 
पञ्चमस्य तृतीया श्रतिः । मण्डकलीमते तारपच्चमस्थेव । 

त्रिखरः- वणाङ्कारः 

स्वर्ये द्िरचाये तुरस्य सङ्त्तथा । ̀ 
यत्र स्वरकला एवे क्रियन्ते च्रिरो हि सः ॥ 

यथा ~ सरिग सरिगम, रिगम रिगमप । व्युरमेण यथा- 
मगरि मगरिस इति । अस्य रूपकताखानुगतस्वेनानुपूर्वीविरि- 
षत्वादलङ्कारत्वम् । 

संगीतसरणिः 

बटी--तारम्राणः 

मागेराब्दे द्रष्टव्यम् । 

तेरोक्यमोहनः-- तानः 
मध्यमग्रामे रिधदीनोडवः। 

गसनिपम. 
कुम्भः 

तोरितः-- पादः 
अवष्टभ्य भूच पाष्ण्यां यः पादाभरेण हन्ति तम् । 
स ब्रोटितामिधो योग्यो गर्धे सेषेऽपि सूरिभिः॥ 

अशोकः 

त्रारितं इत्यपि केचन । 

उयम्बिनी- मेररगः ( माथामालवगेरमेरुजन्यः ) 

(आ) खगमधनिस. 

(अव)सनिधपमगरिगस., 
परञ्च 

उयश्रगू-दशनम् 
उद्श्चिते तु यत्तिय॑क् ञयश्रमिखयमिधीयते । 
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न्यश्रः २६५ दक्षिणम् 

त्यत्र दश्चिणगुजेरी- रागः 

पादः पश्चसितस्सोऽत्र यः पाश्वोभिसुखाङ्गलिः । अथ दृक्षिणपूरबातु गुजरी मभ्यमस्तरे । 

स एव न्यश्रः किञ्िचेप्पुरोदेशाभियुख्यभाक्् ॥ कव ॥ 

¢ ("९ 
हरिः 

चयश्रदणः- दशीतारः 
६ ध -मेररागः 

त्यश्रे छधूद्रतद्रन्दरं टघुद्यमपि कमात् । ॥ ० ० ॥ गजर 
मेमः गूजरी मार्वोत्पन्नाऽबसोदहे मनिवजिता । 

खघुैतो खधष्ठकव्यश्रव्णे यथाक्रमम्। । ° ॥ ऽ गर्छिष्टमध्यमोपेता घैवतश्छिष्टसख्वरा । 
। सुधा ` गान्धारमूरधैनोपेता दक्षिणाया प्रकीर्तिता ॥ 

जयश्रवणेतारोडपम्- देशीनृ्तम् ध 

ञ्यश्रो मिश्रो द्विधा वर्णः उयश्रो छौ दो ख्घुदयम् । भह्टोबिसः 

तारेनानेन विज्ञेयं ज्यश्रवर्णोडपं बुधेः॥ ॥ ° ०। 9 _ उपाङ्गरागः 

च्यश्रा मीवा सन्ताडितस्वरा नूनं मध्यमस्वरकम्पिता । 

पाग्रतोऽवनता च्यश्रा खेदे पार्वक्षणादिषु । दक्षिणा गूजरी ज्ञेया शङ्गारे सा च गीयते ॥ 
वेमः मट्माधवः 

-भङ्गतारः -रागः 

न्नै रात्र द्रुतषट्कम् । धुरितगजजरी दाने रम्या दक्षिणदेश्चजा ॥ 

1115535 ०००००० 
जगदेकः 

५. --रागध्यानम् 
यञ्चः पदः 

ह 

एकस्य खमपादस्य मध्यं पादान्तरस्य चेत् । भामा सुकेशी मल्यद्रमाणां सदूहसत्पहवतल्पमध्ये 
श्रतिस्वराणां भाग क्षिणगूजञरीयम् ग 

पार््णि्परहान्ती वर्तेत चयश्रपादस्स उच्यते ॥ शृतिखराणां दधती विभागे तन्त्ीमुखादक्षिण ० 

शुद्धयः पक्षसितः इति हिधा । 

तत्र ज्ुद्धस्य लक्ष्मोक्त वश्च्यामोऽन्यस्य चाम्रतः । दश्षिणसुरत्राणविपाटः-देशीतार ६ 

स्थानकादिषु चैतस्य विनियोग उदीरितः ॥। ॥ ततश्च दक्षिणसुरत्राणपवं विपाठके। 

गति + प्रतचापौ लयः पद्धादा्न्ताश्चापपो द्रुतः ॥ 
ॐ क + 

॥ ॥ न 

1 ऽ5ऽ०।।।०55० 
यखां व्रिकोणसच्ारा । गोपतिष्पः 

देवणः 

द् दक्षिणा वततः 

द्ः--तलि गीतप्रधानता बाद्यगुणता दक्षिणा मता । 

द्रतसंज्ञा 
शाः 

‡-- छन्दः वृक्तिः 

द्विमात्रागणः । यथा--का, कक. दक्षिणा वृत्तिरत्रष्टा चिल्ला खक्ष्मविपयेयात् । 

देशीतारः 

कुर्मः 

दश्षिणः-देशीताः 1 ॥ | 

यच गीतं प्रधानं स्याद्रा तदरणतामियात् । 
दक्षिणे स्याह्घुदरनद्रे गरुरेकस्ततः परम् ।। द् । 

क्ता सासानीधा दक्षिणेति तु सा प्रोक्ता दत्तिस्तत्वाववेदिमिः ॥ न 
जग 
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दाक्धिणायः गजरी स्यात् रिषभरधिर्पाङ्धिका | 

क्रुधि महांरन्यासाः | 
[क 

{६94 ~ चरतचन्ध 

चतसः कोणगा मध्य॑ यच्रकखा तु मध्यमा । 
अभीष्टे च स्लटद्यत्र केवारक्रमयोगतः ॥ 
मध्यस्थता च कोणस्ाः छुर्बन्ति अमरीमुहुः । 
तसाह दक्षिणावते दक्षिणो वेमभूपतिः ॥ 

दण्डः--सन्ध्यन्तरम् 

दमन दण्डः । यथा -- रन्नावस्य व्रतीयेऽङ्क-एहि सागरिके 
इत्यादिचेटी वाक्यम् । 

सागरः 

द््डसत्वडिययारदुल दृष्टवा श्रुव्याथ तजंनम्। 
संगः 

दुण्डः--वीणायां प्रघानशरीरख्पः 

तदधोभागे तुम्बः, तुम्बी, तुम्बा वा वर्तन्ते । तदुरध्वभागे 

कक्कभः, साथः, तन्ब्यः, जीवा, दोरकः, एते वतन्ते । नाभिः 
मेररिति कथ्यते। जीवा तर्नत्णामधोनिक्षिप्तः बेणुशखका नादस्य 
ठ्यक्तये कारणस । दोरकः नागपाञ्चः, पत्रिका कक्ुभस्योर््व 

रोहफरुकम् । 

अन प्राचीनैः सारी निक्षेपभागो दण्डमिति उयबहियते। 

तुम्बप्रदेशो दण्डस्य पुरोभागे इति चोक्तम्। आधुनिकेस्तद्विप्या- 
सेन व्यवहियते । 

दण्डकम् चूडामूषणम् 

कनत्का्लनपटेन पिन कङयाकृति। 

स॒क्ताजारं तद्व च छतं तदण्डकं भवेत् । 
ऋस वर्धमाने तच्चूडासण्डनसुत्तमम् ॥ ॥ 

वाद्यम् 

स्खलितो मू्ैनाख्यश्च कतरीरेफसंयुतः । 
(~ 

खसितो यत वायज्ञाः दण्डकं तदूभाषिरे ॥ 
शङ्गः 

दुण्डकः-- प्रबन्धः 

दण्डको गणवृृत्तादिमेदेन बहुधा भवेत् । 
पदैर्खरैर्विरचितो नानायतिचिम्षितः॥। 
यथोचितेन वाकेन रागैरपि च गीयते । 

एव दण्डक उदिष्टः, । हरिपालः 

दण्डपादम् 

भये तारेर्स्रयक्तो मध्ये पाठविराजितः। 
पुनःपदसमायुक्तिं गातव्यो दण्डको बुधैः|| 

सोमेश्वरः 

नियक्तसंज्ञः कथितस्िधातु उयङ्गोऽपि तालेन पदैः स्वरै। 
निबद्ध एते रुदितेर्धिङेषे सोऽय भवेद्धावनिकास्यजातिः॥ 

. रघुनाथः 
दण्डकभ्- वीणप्ादनधाणः 

निक्षेपपरिवताभ्यां कतय च सरेफया । 
मानेन श्वसितेनापि मण्डितं दण्डकं मतप् ॥ 

पाश्वदेषः 

स्खलितो मृष्धना चेव कतेरी रेफसंज्ञेकः। 
खसितदचेति यत्र स्युः तद्रा दण्डकं विदुः | 
विक्षेपपरि वदीभ्यामुपेतं केचिदूचिरे । 
मृष्नास्खलिताभ्यां च दण्डकास्ये विनाकृतम् ॥ 

कुम्भः 

दण्डपक्षम्- करणम् 
उर्ध्वजानुखतादस्तौ जानुन्येकस्तयोयदि । 
स्याद्ङ्गान्तरमप्येव दण्डपक्षं तदीरितम् ॥ 

ज्यायनः 
चासी यवर्ध्वजानुः स्ात्कगे स्यातां छतताकरौ। 
तत्रकैः निक्षिपेदृध्वजानूपरि यदा पुनः| 
एवमङ्गान्तरेणपि दण्टपक्षमिरदं तदा | 

सदोकः 

'* तप्स्य्युग्रविपमे ...--- मदने ” इति लक्ष्मणः । 

दण्डपद्ौ - र्टप्तौ 
वक्षः क्षेत्र श्रयव्येको'येन कालेन पाश्रैतः। 
व्यावृत्या हंसपक्षाख्यस्तेनेव परिवर्तितः ॥ 

प्रसारितभुजन्यस्तस्ियक् पयांयतः पुनः| 
एवमङ्गान्तरेणापि क्रिया स्याहण्डपक्षयोः । 

उभयोयोगपययेन प्राहुबहयोः प्रसारणम् । 
व्याबत्तपरिवृत्त च क्रमेणात्र क्रियाविद्ः ॥ 

दण्डपादम्- करणम् 
यत्न नूपुरपादाख्या दण्डपादाभिधा तद् । 
चारी स्यादथ चेस्कषिअ पाणिस्स्याप्येत दण्डवत् 
तत्तदा दण्डपदं स्वात्साटोपे तु परिक्रमे ॥ ` 

ज्यायनःः 

ति सेकः 

भत्रादौ जनिता भटृतण्ड्कीर्तिधरोदिता । 
एकस्सयाद्व॑तः क्षिप्तः परो जङ्कमुपागतः। 
करोऽभवदिति प्राह भदरतण्डुः प्रयोग वित् । 

ज्यायनः 



दण्डपदा 

--मण्डरम् 

जनितां दण्डपादां च चारीं छयौत्तु दक्टिणः। 
सूचीं च भ्रमरीं वामः तथोदतता तु दक्षिणः॥ 

वामोऽखातां दक्षिणस्तु पाश्चक्रान्तां ततःपरम् । 
भुजङ्खन्नासितां चापि वामोऽतिक्रान्तचारिकाम् ॥ 
दक्षिणो दण्डपादां च वामः सूचीमतः परम्। 
भ्रमरीमपि छुयाचेदण्डपादं प्रचक्षते ॥। 

मेमः 

दण्ड्पादा- चारी 

पादं नूपुरपादायाः पाष्णिदेश्चपरस्य त॒ । 
निधाय यदि वेगेन वक्षस्सम्मुखजानुकम् । 
प्रसारयेत्पुरोदण्डपादा चारी भवेदसौ ॥ 

वेभः 

दण्डयादिका-देडीचारी 

मुक्ठवा सखस्तिकमावत्यं चरण तियैगृर््वतः | 
प्रसायेते चेत्तामाहुः पण्डिता दण्डपादिकाम् ॥ 

दण्डप्रणामाञितम्-उदछुतिकरणम् 
समपादाच्ितस्यन्ते दृण्डवस्रणतिभुवि। 
क्रियते यत्र तदण्डप्रणामाश्ितमुच्यते ॥ 

ज्यप्यनः 

दण्डरेचितय्- करणम् 
दण्डपादाभिधा चा दण्डपक्षौ कराबपि । 
यत्र रेचनसंयुक्ती तद्धवेदण्डरेचितम्। 
यते प्रमोदयुक्तेऽस्य प्रयोगस्तूद्धतेऽथवा ॥ 

ज्यायनः 

दण्डवर्तना 

वर्तितो दण्डपक्षौ चेत्तदा स्यादण्डवर्तना । 

वक्षक्षेत श्रयत्येको येन काठेन पाश्चैतः । 
व्यावृत्या हसपक्षास्यस्तेनेव परिवर्तितः।। 
प्रसारितभुजोऽन्यस्तु तिय॑कषार्योऽपरः पुनः । 
एवमङ्गान्तरेणापि क्रिया स्यादण्डपक्चयोः । 
दण्डवतंनिकामेनां भटहरतण्ड्रभाषत ॥ 

कटिनाथः 

दृण्डहस्तः-- हंस्तपाठः 

ङर्ध्वघातं पताकेन कृस्वैकमथ रेफतः। 
उर्ण्वघातद्रयै छु्या्त्ासौ दण्डहस्तकः॥ 

धातरिकिरदां खरिखरिदां। वेमः 

दत्तिः 

-हौड़क्षिकहस्तपाटः 

पुटं निपीडथ बमिन दक्षिणस्याङ्कीसुखः | 

निपीव्याङ्गष्घातेन दण्डहस्तो भवेद्यथा ॥ 

खुखुण खुखुण खेदः खेद्रः खेद्रः खेद्रः खेद्रः टिरि टिरि 
रिरि टिरि 

वेशः 

-पाटवाद्म् 

करयो्ठितयेनाथ खदुना दक्षिणेन च 
यद्रादय क्रियते सोऽय दण्डहस्तः प्रकीर्तितः ॥ 

दण्डहस्तजशब्देन मात्रामिद्रीदेयेता । 
द्वाभ्यां करमेण हस्ताभ्यां क्रियते दण्डदस्तकः ॥ 

पाद्वैदेवः 

दण्डान्तंहस्तः 

भधोमुखस्टस्तिको चेत्सूच्यो दण्डान्तहस्तकः । 
पुरोभागे तु दण्डान्तं प्रजापतिनिकशपणे ॥ 

विनायकः 

दण्डका--वीणा | 

हयै द्ितन्त्री-- 
दक्षिणा तन्तिका ज्ञेया पद्मस्रसयुता । 
बामतन्त्री समाख्याता षड़जश्वरसमन्विता ॥ 

एकाङ्खरप्रमणिन जीवकाद्यकं भवेत् । 
नायिका दण्डिकामेनां. तजेन्या बादयेत्वधः। 
दण्डी खदिरनिवत्ता विस्त्तिभनुम॒िभिः ॥ 

भाषायां विस्तृतिः ओखबु परिणाहस्तु वख्वमिति ककुभं 
गोड्गन्सु इति पलिका करिवेल इति जीविका जीवगा इति 
ष्योच्यते । 

दत्तकः- हस्तः 

अंसदेरोऽपि शिखरो दत्तकार्थे नियुज्यते । 
॥ 'सननारः 

दत्तक्राभनयः 

रिखरहस्तस्य भुजामे धारणेन कर्तव्यः, 
सहाराधरू 

दत्तिठः 
गान्धर्वशाख्रसद्वुपकतो । के. प. १००-वरषे एकस्मिन् 

रिखाञ्चासने भस्य नाम टइ्यते । तस्मिन् महानुभाव इति बक्तु- 
मवकाशोऽस्ि। अन्योऽपि रृत्तलक्षणमन्थः दत्तिखकत इति 
बहुमन्थेषृष्ाहरणादूक्ञायते । 
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दत्तिलकीहटीयम् द्यावती-श्रतिः 
अस्य कतौ न ज्ञायते । अन्थसतु सङ्गीतरत्नाकगादुद्धतानां ऋषभे प्रथमा श्रुतिः । 

कान समूह एव । सप्तपरिषेदपरिछिन्नः। मन्थो लाहूर- दयावीरः 
नगरे वर्तते । य | शरीरं ओणितं मांसं परप्राणिहिताय यः। 

दन्ताः सदयसतद्रिणो दद्यादयावीरस्स उच्यते । 
सम छिन्न खण्डनं च चुक्तितं छुटूनै तथा । जीमूतवाहनो राजा शिबिस्सलयवरस्तथा । 
दष्टनिष्कर्षणे तद्द्रहणं चेति सज्जगुः एवमन्येऽपि विज्ञेया द्यावीरा महीतले ॥ 
अष्टौ दङनक्माणि सक्ष्मटश््यचिङारदाः ॥ येय सत्व क्षमा भक्तिरानन्दश्चाविकारिता । 
समे निष्का दष च्नतं रहण तथा । । एतेरेवाभिनेतव्यो दयावीरः छुरीख्वैः ॥ 
कटने खण्डने चेति दन्तानां क्म सप्तकम् ॥ ४ 

वरिभदासः द्रथारू-मेररागः (खरहरप्रियामेरजन्यः) 
चर्वणकेदने स्यातां पीडनग्रहणि ततः । (आ) सरिमपधनिस, 
अन्त्ये निष्कर्षणं ज्ञेयं तत्कमाणि च पञ्चधा ॥ (अव)सनिधपमपधपगरिस, 

स्योनः 

दनाः खण्डनश्ैव कर्तनाधारणास्तथा । ददरः 
निकर्षणाश्च विज्ञेया दन्ताः पच्विधा वुधैः ॥ ददर शब्दं ददातिधातोरादान इत्यतः । 
॥ सोमेश्वरः विद्याददे रमप्येवं बाद्यभाण्डं विचक्षणः ॥ 

दान्तपक्षम्-हसतः पूवदारण इत्यस्माद्धातोः कर्तरिरवेति। 
शिरोदेश्षं समारभ्य पाणिभ्यां करबन्धनम् । एड्किम्रतिपयेन ददैरस्याथ संभवः 
अन्योन्याभिसुखं यत्तु वरणं केञबन्धनम् ॥ द्देरस्य पुराणेषु श्रयते संभवो यतः । 
पाणिभ्यामवटं आप्य दन्तिदन्तसभा सतिः । नदयस्यमङ्गटं सु श्रत्वा ददैरजे ध्वनिम् ॥ 
दन्तिपश्चमिति प्रोक्छ्मेतश्चत्र मदे.धरि ॥ ॥ नान्यः 

धिनीमिरजन्य दपः 

दन्तिवसन्तः - मेरूरागः (कामवभिनीमेरुजन्यः) भरीतिनिवृतिनिष्नानामरागविषयेऽपि यः 
(आ) सरिमधनिसं. भ्वृ्ति रुते भावः पुसां द्ैस्स उच्यते ॥ (अव) सधनिधपमगमरिस. भाचविवेकः 

मञ्ज पकलीर + ध 711 7 1 श, | दन्ती मबन्ध द् -मर्रागः ( | रशङ्कराभरणमेरुजन्यः ) 

धसङ्गतपददन्दं भासः प्राधान्यतो भवेत् (भा) सरिमपधनिस 
प्रान्ते दन्तिपदं चाब विर्चित्रयतिकस्पना ॥ (भव)सधपगमरिस, 

हरिपाकः ५. 

दमवती- श्रतिः | दषणः- देरीतालः 
धैबतस्य द्वितीया श्रुतिः ॥ दरतदरनद्रादुख्धैकस्ताठे स्यादपेणाभिधे । ० ० ऽ 

| वि सनूपः खधो 

दम्भोटिः--मेररागः (कामवर्धिनीमेरुजन्यः) द्रतदये गरुश्चान्ते तके दपैणनामनि। ० ० ऽ 
(भा) सरिगपधनिस. त वमः 
(भव) सनिमगरिस. धिषिदर गणधड। 

मञ्ज सुधा 



द्पमञ्ञरी 

दपैमश्चरी-मेटरागः ८ गमनश्रममेरजन्यः ) 
(आ) सगरिगमपनिस. 
(अव)सनिधपमगमस, 

मञ्ज 
दपैस्रणम्--उ्छतिकरणम् 

 मागो्ति वैष्णवस्थाने यः पादः पादर्वतोमुखः। 
तदिरयमङ्ग भ्रमयन तियंङण्डरवन्मुहुः ॥ 

अन्ते च पादमपरं उयस्ीकृखय यदा भजेत् । 
तदेव स्थानः तदूज्ञस्तदपैसरणं मतम् ।। 

बेमः 

दरबार-पेररागः 

(आ) सन्रि०न्मन्पन्थनिन्स. 
(अव)सन्निधन्पन्मगन्रिन्स. 

मेकरक्षणे 

दशैः तानः 

षड्जग्रामे निगहीनोडवः। 
धपमरिस. 

दीनम् 
सम साच्यनुवृत्तावोकितानि विलोकितम् । 
उघलोकिताखोकिते च प्रविखोकितमिलयपि । 
एतान्यष्टौ दरौनानि- स्रुते निधिकरास्मजः ॥ 

विप्रदाचः 

विकरूणितं विहसितं न्यञ्चितं कुश्ितं तथा । 
निष्पन्दमच्िते मुग्ध विकासि च ततः परम् । 

अभिलखाषि स्थिरं वक्र प्रसन्न मसण तथा। 
असं वलितं स्मेरमानन्दि मदमन्थरम् ॥ 
साकूतं विह्न चेव निभतं चाथ सोत्सुकम्, 
सोत्कम्प्याक्षेपि विक्षेपि चोत्कण्ठितमुदश्चितम् ॥ 
यस विकृष्ट व्यासङ्किः टितं च विसंस्थुरम् । 
ततो विस्फारितं चव कठोरं च तरद्धितम्॥। 
तत॑च तरे चैव सस्पृहं चकिते चलम् । 
ततः प्रङ्कोछितं चेति चत्वारिङदुदीरिताः ॥ ॥ 

$ 

विकूणितं विहसितं कुञश्ितं न्यश्िताच्छिते। 
स्निग्ध सुगध च निष्पन्द विस्तारि च विकासि च॥ 

स्तिमितं मसण वक्र मधुरं चाभिलाषितम् । 
स्मि पथ्यत्वं तक तदाग || 

९६९ वरानन; 

स्मरमानन्दसाकरूतं विदग्ध विहर तथा । 
निक्ुच्चितं च निथरतमुक्कण्ठिनमुदच्छितम् ॥ 

सोत्सुकं सोत्कमुत्कम्पयुह्यसि च समन्मथम् | 
महदयाक्षेपि विक्षेपि चिभङ्किः च्यश्रमेवं च ॥ 

विद्ष्ठ विनतं स्फीतं व्यासङ्ग च विसंस्थुखम् । 
विस्फारितं विलुलितं बकितं च तरद्धितम् ॥ 

कठोरं कलुषं रूक्ष कातरं चक्तिंत चरम् । 
कोम तरटं तानि प्रणयि प्रेमगभिं च ।॥ 

सोसप्रासं सप्र हादि प्ेद्धोड खेलमेव च । 
एवमुक्ताखतुष्षष्ि विकारा रष्टिसंश्रयाः ॥ 

उद्र्तितमधोवृत्ते निवृत्त च विवर्तितम् | 
सन्धमुपुमुहोटसुद्धरं विधुरं तथा ॥ 

विशिष्टं निष्टुरं शुष्कं कुटिरं चटुर तथा । 
एते प्रायेण कथिता रोद्रस्येबोपयोगिनः ॥ 
स संभ्रम जड चेव सन्यभ्रं सव्यधं तथा ! 
तान्तमात परिम्खन तप्र मछिनमेव च \ 
एते प्रायेण शोकस्य विकारा टष्टिसंश्रयाः । 
मन्थरं बन्धुरं घीरमविक्रियमङ्लिमम् ॥ 

अनुस्बणमसं भ्रान्तमव्याजमनुपस्कृतम् । 

सहष च सगव च वीरस्येते प्रकीर्तिताः ॥ 
अरोचकमनुत्सेकमाविद्ध विद्धमेव च) 
विकृष्टं च विनिष्करान्तं विनिकीणं विटोभितम् ॥ 
एते प्रायेण कथिता बीभत्से च भयानक । 
एते शतं समाख्याता चत्वारश्च ततोऽधिकम् ॥ 

सारदातनयः 

दठकस्-मस्तकमषणम् 

दकं हेमरचितं व्याघ्रपुच्छ विनिर्मितम् । 
सुक्तामाणिक्यरचितं पुरुषाणां विभूषणम् ॥। 

सोमेश्वरः 

दलनाः- दन्ताः 
मदेनादङ्ना दन्ताः चणकादिषु भक्षणे । 
ताम्बूले ते समायोञ्या अपूपादिषु खादने ॥ 
॥. प सोमेश्वर 

चर्वणमिति नामाह अ्यायनः । 

दश्ञाननः- देरीतारः 

दर्णा दरदा गश्च दशानन इतीरिते। 
०5००5 

ज्सश्यणः 



दशाब्रतास्कीतिधबरः 

दशवितारकीतिंधवरः--सूडप्रबन्धः 
तदन्ते तस्य चाभोगाः गेया एकेकशोऽथवा । 
प्रत्येकं रचिता भोगाः वक्षुमाणप्रमाणतः । 

पदान्यष्टौ दापि स्युरत सख्च्छानुरोधतः। 
नानायतिग्रहल्यताख्रागोपत्रंहितः ॥ 

छावाख्योपाधिवश्चाच्छ्ुदध सोटरयतोऽपि च । 
शस्य सूडस्य मिश्रत्वमभापषिष्ट महीपतिः ॥ 

छन्दसा येन केनापि गयः परैर्विनिर्भितः। 
ध्रव: प्रतिपदे गेयः स एब हि विपश्चिता ॥ 
पदान्ताभोगशूचिरस्ततः पाट स्वराशितः । 
दृश्चावतारकीत्याथ धवरोऽय प्रनन्धराट् ॥ 

रागोऽब्र मध्यमादिः स्यादादितासे विरम्बितः । 
ख्यः .स्यान्मागधी गीतिः शङ्घारोऽस्य रसः स्मृतः 
कीर्तनं वासुदेवस्य विनियोगो चपोत्सवे ॥ 

दश्वा 

एवे विधैः कामलिङ्गेरपराप्रसुरतोत्सवा । 
दश्ञस्थानगते काम नानाभवः प्रदशयत् ॥ 
प्रथमे स्वमिखाषः स्यादुद्धितीये चिन्तनं भवेत्) 
अनुस्प्रतिस्दृतीये तु चतुर्थ गुणकीर्तनम् ॥ 

उद्वेगः पशमे प्रोक्तो विखापः षष्ठ उच्यते । 
उन्मादः सप्तमे ज्ञेयो भवेद्रथाधिस्तथाष्मे । 
नवमे जडता चच दश्चमे मरणं भवेत् ॥ 

केचिद् दादश्चावस्था मन्यन्ते । 

दष्टम् चिबुकम् 

दन्दष्टि दनेदषठं स्यादेतत्कोधकर्मसु । 

त 

अ धरदैरानेदैरो द कोधे निरूपितम् । 

दाक्षायणी-मेररागः (धीरशङ्कराभरणमेरजन्यः) 
(आ) सरिगमनिधमपधनिस, 

(अव) सधपमगरिस. 

दाक्िणात्या- द्वितीयः) माषारागः 

अन्यापि भिन्नषड्जोत्था दाक्षिणात्या रिभुयसी । 
मध्यषड्जा दीप्रषड्ज अ्रहारान्यासपक्मा॥ 

कुस्मः 

भरतः 

२७० दाक्िप्यस् 

धशिन्यासम्रहा तारगान्धारा मध्यमधभ्यभा ¦ 
षड्जगान्धारभूयिष्ठा बहतीलयपि कथ्यते ॥ 

भटुमाध्तः 

(प्रथमः) भाषरागः 

शुदपश्नमभाषायौ दाकषिणाया प्रियस्मृता | 
पञश्चमांशग्रहन्यासा वास्थेवतमभ्यमा । 
अपन्यासषेभा तारपल्वमात्तारसप्तमा 

प्रियस्प्रतेति । प्रिययोः परस्परस्मरणेन ! 

- प्रवृत्तिः 

दाक्षिणात्या तावद्रहुचत्तगीतवाया कैरिकीप्राया चतुर्- 
मघुरखूटिवाङ्गामिनया च । 

महेन्द्रो मख्यस्सह्यो मकरः पाठमञ्जरः। 
एतेषु संश्रिता देशास्ते ज्ञेया दक्षिणापथाः ॥ 
कोसखास्तोसख्चैव कलिङ्गा यवनाः खसाः। 
द्रमिडान्ध्रमहाराष्टाः वेण्णा वे वानवासजाः ॥ 
दृक्षिणस्य समुद्रस्य तथा विन्ध्यस्य चान्तरे । 
ये देशास्तेषु युजीत दाक्षिणात्या तु नियः ॥ 

भहूमाधवः 

भरतः 

भारग 

तथेव दाक्षिणात्या तु भिन्नषड्जे धमन्द्रिका । 
षड्जतारस्वरा धाँडाम्रहन्यासा विदोछिता ॥ 
नियोक्तव्या च सन्तापे भयस्य स्मरणेऽपि च । 
विभषिति पुनभांषामिमामाचष्ट या्टिकः ॥ 

। कुम्भः 

दाक्षिणाल्यमूजरी--रागः 
दक्षिणा गूजरी कम्पमध्यमा ताडितेतरा। 

हम्मीरः 
--प्रथमरागः 

मध्यस्फुरणसंयुक्ता संपृणां ताडितस्वरा । 
क्रषभारग्रहन्यासा दाक्षिणालया च गूजरी ॥ 

दा्चि्यम् 
दाक्षिण्यं नाम तसह: सखानुकूस्यप्रवृत्तिषु । 
प्राणानप्याददानस्य स्थातुं शक्ति यद्भवेत् । 

मोश्रेन ८ 

भावविवेकः 
-- रक्षणम् 

हृष्टैः भ्रसन्नवदनैः यत्परस्यानुवर्तनम् । 
क्रियते बाक्यचेष्टामिस्तदाक्षिण्यमुदाहतम् ॥ भरतः 



दाटुकपश्चमः 

दाटुकपश्चमः- मेखरागः (कामवधिनीमेरुजन्यः) 

(धा) सगरिगमपमनिधपस,. 
(अच) सनिषपमगरिस. 

| मश 

दा(धा)रीवरम्-मेररागः (मेचकस्याणीमेरुजन्यः) 

(आ) सरिगमपधनिस. 

(अव) सनिधपगरिस. 
मज 

दा(धा)दीमञ्जरी- मेररागः ( हरिकाम्भोजीमेरजन्यः ) 

(आ) सरिगमपधस, 
(अव) सनिपमरिस. 

मथ 

दाडियमन्-मेख्रागः 
(आ) सरि०न्गन्न्पन्थन्न्स. 
(अव) सनिन्धन्पमन्ग०्न्रिस 

| मेललक्षणे 

दा्टध्वाडः-देरोनत्तम् 

रायबङ्गारध्वाडस्य दक्षिणश्चरणो यद् । 
वामजानुतले छम्रस्दाण्टममिधीयते ॥ 1 

दान्--सन्ध्यन्तरम् 
यथा - नागानन्दे ~ वभ्यशिखायां-संरक्षता पन्नगमिलयादि 

जीमूतवबाहनवाक्यम् । ̀ 
~ सगरः 

दानमात्मप्रतिनिधिभूषणादिसमपेणम् । 
सिग: 

दानमञ्जरी-मेररागः (षडिधमार्गिणीमेरजन्यः) 

(आ) सगमधनिपधवनिस. 
(अव) सनिधमगमरिस.. 

वि मज्ज 

दानवीरः 

राञ्य प्रियामपि सुते स्वशरीरकं बा 

दन्टा प्रश्ञान्तवदनो दिजसत्तमाय । 

्ुद्धान्तिटोचनविधावतिदुःखितोऽपि 
्रोक्तोऽयमेव मुनिना भुवि दानवीरः ॥ 

हरिश्चन्द्रो बिः कर्णो दधीचिः परुनन्दनः । 
एतं एव स्म्रता खोक दानवीरा मनीषिभिः ॥ 

२७१ दिवमणिः 

मुखप्रसादो हर्षश्च विनयस्सत्वश्चाछिता । 
धेय चाभिनये काय दानवीरस्य सूरिभिः॥ 

जगद्धर 

दामोदरः 
सङ्गीवदपेणकारः । कारः १५५० 

नास्यनवीनसम्प्रदायप्रवर्तकः । महाराष्ट शीयः | 

दिक्खस्तिकम्--ररणम् 
कुयादत॒टिताङ्गन दिङ्मुखे चतसृष्वपि । 
प्रत्येकं स्वस्तिकं यत्र तदिकृस्टस्तिकमुच्यते ॥ 

गीतस्य परिवर्तेषु बिनियोगोऽस्य कीर्तितः । 
रूस्तिकान्तरमप्येतदुपजीव्य म्रचत॑ते ॥ 

ज्यायन्ः 

दिगनुवतेनम्- नृत्तकरणम् 
ब्रह्य स्थाने स्थितिहैस्तौ काङ्गलौ शिते शिरः । 
विषण्णाऽत्र भबेदष्टिः चारी च रसगुम्मभिता । 
करण कथितं प्र्ञिनाञ्ना दिगलुवर्वनम् ।। र 

म् 

भत्र रष्टिः, विषण्णा । गतिः रसगुम्भिता । यथा, दिषु 

सविरखासं पार्िणिभ्यां पश्चाचटनाभ्यो तिरिपश्रमरी कृता पान्धै- 
योगेमनम् । 

दिग्भ्रमरी--उद्ुतिकरणम् 

कमादाश्चासु सवासु कराघष्ठ्धभूतलः। 
भ्रामयञ्चासङ्कन्तिषठेयदि दिग्धमरीति सा ॥ | 

मः 

दिग्बषंः - चारकः 

पुरस्तात्पाश्रैयोसियैगृध्वे पश्चाच्च रोकिवः। 
करो यत्र तदुदष्ट दिग्बषामिधचाटनम्॥ 

. भङोकः 

दिनदुतिः- मेररागः (नटभैरवीमेरजन्यः) 

(आ) सरिगमपनिस. 

(अव) सनिधपमगमरिगस. 
मजि 

दिनयुष्पहस्तः 
अटपदमदिशरःपाश्च तियकस्थो दिनपुपकः । 
रिरसः पश्चभागे तु घभ्मिह्धे दिनपुष्पकः। 
नन्दिवधेनपुष्पार्थे विनियोभ्यो बुधोत्तमेः।। ॥ 

दिनायकः 
दिवमणिः- मेर्क्ता राणः 

सरिग००्न्मपन्थधनिस. मञ 



दिविचामान्तनी 

दिविचामन्तिनी-मेकरागः (नटभेरवीमेरनन्यः) 
(भा) सगरिगमपधपस. 
(अव) सनिधपमरिस. 

मञ्ज 

दिन्यङ्कन्तला-मेररागः (श्युभपन्तुवरारीमेटजन्यः) 

(भा) सरिगमधस. 
(अव) सनिधपमगरिस. 

मञ्ज 
दिव्यगान्धारी- मेररागः (नरभेरवीमेखजन्यः) 
(आ) सरिमपमधनिस्. 
(शव) सधनिपमगरिस. 

दिन्यमोरिः-मेररागः.( मायामाख्वगीरमेरजन्यः ) 
(आ) सरिगपनिस. 
(अव) सधपमगरिगस. 

मञ्ज 

मञ्ज 
दिव्यमङ्करा- मेररागः ( मायामाखगीरमेखुजन्यः ) 
(आ) सरिगमपधनिस. 
(अव) सधपमगरिस. 

मञ्ज 
दिव्यमतिः- मेररागः {नवनीतमेरुनन्यः) 

(शा) सरिगमपधनिस, 
(अव) सधपमरिस. 

मञ्ज 
दिन्यसेना- मेखरागः ( हेमवतीमेखुनन्यः ) 
(भा) सरिगमपधनिस. 

(अव) सनिधमगरिगमगस. 
मञ्ज 

दिलीपिकं -मेर्रागः ( खरहरप्रियामेरजन्यः ) 
(आ) सरिगरिमगसमपनिधनिपधनिस. 
(अव) सनिधपमगरिस. 

मञ्ज 

दीना- दष्टिः 

अधेखस्तोत्तरपुटा मनाक् संरद्धतारका ¦ 
सन्नाष्पमन्दसद्वारा दीना सोकेऽभिधीयते ॥ 

सोमेश्वरः 

दीक्षा- तानः 

मध्यमग्रामे गहीनषाडबः । 
रिसनिधपम. कुम्भः 

१ दीपकः 

दीपः- रागङ्गरागः 

दीपरागसमु्पन्नो भिन्नकेरिकमभ्यमात्। 
सग्रहो मध्यमन्यासः परिपूर्णषटरो भवेत्॥ 
मन्द्रषभोऽत्र गान्धारपद्वमस्तारमध्यमः। 
पर्वतुषु भाक् प्रहरे गेयो वीरे तथाद्भते ॥ 

भटमाधवः 

रागः 

षड्जग्रहो मध्यमांशो गपान्तश्च मतारवान् । 
रिमन्द्रः परिपूर्णश्च मिन्नकेरिकमध्यमः ॥ 
घन्यासिकेवोच्चतारो दीप इदयभिधीयते । 
रसे शन्ते तु कर्तव्यो विनियोगस्तु गायकः ॥ 

जगदेक 

दौपकरम्--रागः 

दीपकं षड्जपूणाङ्गं रागाङ्गं च जगर्व॑धाः। 
भत्र अंदान्यासम्र्ेषु षड्जः । 

्रहे तु गीयते यत्र षड्जो मध्ये तु मध्यमः। 
गान्धारमध्यमावेदो तारे भवति मध्यमः ॥ 
मन्द्रे तु रिषभः पूर्णः सोऽय शान्तरसाश्रयः । 
धन्यासिकेवोच्चतारो दीपकः परिगीयते ॥ 

पराजः 

--प्रथमरागः 

मध्यमान्तगतभिन्नकेशिका- 
दीपको भवति तारमध्यमः। 

दुबेखाविह पगो च सांशको 
न्यासमध्यमगतो रिमन्द्रकः | 

मो ‡ 

--अलङ्करः | 

नानाधिकरणाथोनां शब्दानां सम्प्रदीपकम्। 
एकवाक्येन संयुक्तं तदोपकमिंहोच्यते ॥ 

( उदा) सरांसि दसः छुसुमेश्च वृक्षाः 
मत्तेर्हिरेकैश्च सरोरुहाणि । 

गाष्ठीभिरुदयानवनानि चैव 
तस्मिन्नरास्यानि सद् क्रियन्ते ॥ 

भस्तः 

-मेररागः ( कामवर्धिनीमेखुजन्यः ) 
(आ) सगमषधपस, 
(अव) सनिधनिपगपमगरिस, मञ्ज 



टयक ष 

दीपकः- मेटराग 

भारोहे मनिवञ्यैः स्यादीपको मार्वोरिथितः। 
गान्धारोद्रादसंयुक्तः सन्यासांशाविभूषितः॥ 

द्ितीयप्रहरोत्तरगेयः। 
भहोविङः 

---रागः 

षड्जग्रहांशकन्यासः संपूर्णो दीपको मतः। 
मूषेना शद्धमध्या स्याद्रातव्यो गाथनेस्छदा ॥ 

दामोदरः 

- देशीतार 

द्रतदन्द्र खघुदन्द्रं गुरुढन्दं च दीपके । ००॥55 

सससारगी गागामामा. 
जग 

दौपकरागध्यानम् 
बारारताथ प्रविीनदीपे 

गृहेऽन्धकारे सुभगः प्रवृत्तः । 

तस्याः रिरोभूषणरत्नदीपात् 
खल्नां प्रकुर्वन् कतवान्प्रदीपम् ॥ 

दामोदरः 
दीपनम्-स्वराङ्गम् 

दीपनं नाम भिसानशोभि बर्ध॑मानस्वरं च । 

दीपनी-प्रबन्धाङ्गम् 
चतुभिरङ्खैः खलु दीपनी स्यात्। 

। १ रघुनाथः 

इथ सेनेति हस्यश्चरथभटात्मकत्वादुक्तमन्येः। 

दीपिकावसन्तः- मेररागः ८ नरभैरवीमेकुजन्यः ) 
(आ) सगमपधपनिस. 

(अव)सधपमरिस. 

दीप्रः-पाठ्यारङ्कारः 

--( प्रबन्धे ) नादः | 

यो रागव्यञ्को नादस्तारस्थानयितोऽपि सन् । 
दीप्त्वादीप्र इत्युक्तो रागतत्त्वपिवेचकेः ॥ 

दीप्रा-भुवावृत्तम् ८ सप्ताक्षरम् ) 
प्रथमे यज्ञ पादे छघुनी प्रम् च । 
कथिता सातु दीप्रा सततं चेदमुष्णिक् ॥ 

सिसिरे वादिकाठे (रिरिरे बाति काले) भरतः 
20 

दशः 

_--श्रपिः 

ऋषभस्य द्वितीया श्रुतिः दीधिमतीति केचन पठन्ति। 

--श्रतिजाति 

एषा तीव्रा, रौद्री, विका, उपरा, इति चतसषु श्रुतिषु वर्वते। 

दीपिः 
विज्ञेया च तथा कान्तिः शोभेवापूर्वमन्थरा । 
कान्तिरेवातिविस्तीणां दीपतिरित्यमिधीयते ॥ 

भावविवेकः 

दीषेतरङ्गिणी- मेररागः ८ नरभेरवीमेखुजन्यः 

(आ) सगमधनिस. 
(अव) सनिधपमगमरिगरिस. 

म 

दीषतरा-श्रतिः 
मन्द्रधवतप्रथमा श्तिः। 

। मण्डरी 

दीधेमङ्गली -मेररागः (सुव्णाङ्गीमेरुजन्यः) 
(आ) सरिमपधस. 
(अव) सधपमगरिस. 

दीगेष्रलकः- 
करिष्ये श्वः परश्चो वा भूयो निश्चित्य हेतुभिः। 
इति नाध्यवसाप यः शक्तोऽसो दीधैसूत्रकः॥ 

मञ्ज, 

भावविवेकः 

दन्दुभिः--भवनद्धम् 
सुतभूजातसञ्जातो मद्ाकायो महारवः । 
कांस्यभाजनगर्भोऽसो वख्याभ्यां विवर्सितः ॥ 
चर्म॑णा नद्धबदनो वदधैबंदधस्समन्ततः 1 

सारङ्गश्धञ्ञ दण्डेन वाद्यते दुन्दुभिरंढम् ॥ 

मेघध्वनिसमो नादो जयमङ्गलकारिषु । 
उर्सवे देवतागारे कादनीयो महावलः ।; 

सोमेश्वरः 

दुगः--बायारङ्कारः । 
वादे प्रचारविषमः सर्वमगेपरबोधनः। 
अ विभक्ताक्षरपदः स दुगे इति कीर्तितः ॥ 

भरतः 



दुगा मतम् 

सर्वमगेविमिश्रव्वास्रचारधिषमादपि । 
अविभागादकश्षराणां परस्याप्रतिभानतः ॥ 

दुःखेन गम्यमानर्पद्वादयस्यारङ्कियामिमाम् । 
दुगौभिधामभ्यधत्त मिथिरखामण्डलेश्चरः ॥ 

नान्यः 

दु्गामतम् 
रागाणां विभागे मतमिदं मन्थकरिः सूचितम्। दुगांमत- 

नामकः कोऽपि भ्रन्थो नोपटभ्यते | 

दुर्मल्लिका नृत्तरूपकम् 
चतुरङ्का, गभसन्धिशस्या । यथा ~ चिन्दुमती । 

अस्यां प्रथमाङ्कः विटविलासमयः। हितीयो विदूषकविखा- 
समयः ततीयः पीठमरदविखासः। चतुर्थो नागरनायकबिरसः। 
प्रथमस्तिणाकिकः । द्वितीयः पच्चनाछिकः । रोषो दशनाङिकौ । 

सागरः 

अथ दुर्मलिका नाम प्रोढनागरनायिका । 
चतुरा चतुस्सन्धिगेभेसन्धिविना कृता ॥ 

विरो विरुसति स्वैरं प्रथमाङ्के त्रिनाडिका । 
विदूषको द्वितीयेऽङ्के विरसेस्पञ्चनाडिका ॥ 

पीटमर्दो विहरति तृतीये सप्रनाडिका । 
विटादित्रितयकरीडा चतुर्थ दङनाडिका ॥ 

चौयैरतप्रतिमेदं यूनोरनुरागवर्णने बापि । 
यत्र ्राम्यकथाभिः कुरुते किट दूतिका रहसि ॥ ` 

मन्त्रयति च तद्विषय तज्नातित्वेन याचते च वसु । 
रब्ध्वापि छच्धुमिच्छति या सा दुर्मद्धिका नाम्ना । 
एनां दुर्मद्िकामन्ये प्राहुम॑त्तदिकामिति ॥ 

रारदातनयः 

रिष्ट मत्तलिकाशब्दे उक्तम् । 

टीतोडी- राग 
मधभ्यमांडन्यासयुक्ता षडजमन्द्रा सस्वरा 
धैवतेन च भूयिष्ठा दुदीतोडीति सा मता ॥ 

| | सोमेश्वरः 

दष्फरकरणा 
पुष्छरकरणाराब्दे द्रष्टव्यम् । 

--अवनद्ध् जातिः 

पुष्करकरणेति नामान्तरम् । 

स्वस्तिकदस्तपि चारा सर्वमदङ्गप्रहार संयुक्ता । 
सा ्िख्यवाययुक्ता दुष्करकरणा भवेज्नातिः ॥ भरतः 

१७४ दूतः 

यस्यां करणानि स्युः करयोः स्वस्तिकविवधेकादीनि । 
अधमस्त्रीणां ज्ञेया दुष्करकरणेति सा जातिः ॥ 

नान्यः 

दृतदरत्यानि 
दतसंग्रषण दूतसन्देशदान दूरप्रणिधानं दूतातुगमः सखी 

निग्देणं मागोदीक्षणे गमागमचिन्ता चिरविमन्ञेः दूतागमने 
 आकारपरीक्षा दृतप्रतिभेदः दतपरिग्र्ः दृतव्याहारः दूत- 
वाक्याकर्णन दृतगमनवृत्तान्तः दुतप्रवरत्युपलम्भः, भ्रियसन्देश्चः 
सुद्धरसंमन्त्रण अवयसातुभवः सहायोत्साहनं भ्रियदृतागमन दूत- 
प्रतिपत्तिः वातांभिधान पोवापयेनियोगः दूतवाक्ये उत्तराभ्युप- 
प्तिः दृतम्रतिवाक्यं दृतवाक्याक्षेपः दूताभि मत्संनं परिजनाः 
दिक्षोभः गुरुजनाश्चङ्का सहायावेगः इतिकर्तव्यता स्वयैग्रवृत्तिः 
नायकानयनं प्रियाभिगमः उपस्थापने संध्रमविकस्पः नायि- 
काप्रतिबोधने युद्रत्परिदासः दूतपुरस्कारः इतिवृत्ताल्यान अव- 
स्थाज्ञान अवधान संविधान शक्तिविवेचन समागमोपायः समी 
हितसिद्धिः इलयष्टचत्वारिशद्दूतकमांणि श्रङ्गारप्रकाशोक्तानि। 
उदाह्रमानि तत द्रष्टव्यानि । 

दूतः 

स्वयंदर्शनस्यालाभे दृतसंप्रषणादयः। तेषु दृूतसं प्रेषणं नाय- 
कयोः कम । तदृज्ञातां वरोषकर्मणोनन टत इति दूतविदोषाद्- 
दूतकर्माणि च प्रागेवाभिधीयन्ते । तत जालयादियोगाद् दृूतवि- 
शोषाः चतुरशीतिः प्रायो भवन्ति। यथा - 

जातिः, गुणः, क्रिया, द्रव्यै, संबन्धः, अर्थः, प्रयोजने, 
प्रयोगः, योग्यता, स्त्रीत्व दृतभेदेषु हेतवः । 

तेषु जातेः - 

देवो मनुष्यः किन्नरो वानरः शुकः शारिका पारावतो 
हस इति । 

गुणतः 

पित्पेतामहं अद्ष्टवेकृतं अविसकादकं, अखोभरीरं, 
{0 4 अपरिहाय, मन्त्रविखावी, धार्मिक, भरसदहिष्णुता इति । 

क्रियातः - 

सहपांसुक्रीडित, उपकारसंबद्धे, जन्मान्तयार्जितं, सहा- 
ध्यायिता, समानशीखव्यसने, रहस्यमममवेदिप्रयय, सहसंबृद्धे 
इति । 

द्रव्यतः - 

मााकार, ताम्बूछिक, गान्धिक, सौरिक, पीठम, 
विट, विदूषक, पाषण्डिनो मित्राणि इति । 



दूतीवि सजेनम् 

सम्बन्धत. - 

गुरुः, सख, रिष्यः, आत्मा, ज्ञातिः, ओरसः, कनी- ` 
यानिति । 

अर्थतः - | 

अनर्थप्रतिघातः, सहा्थताप्राप्निः, प्रकरण, आनृण्यं, 

कीर्तिः, प्रतीतिः इदयमीषामस्थेयानि । 

प्रयोजनतः - 
द्या, स्नेहः, छुतूहट, अभिम्रायोपरम्भः पूर्वप्रार्थना, 

न्यतरप्राथना, रीरखसद्गषः भमीषां स्थानानि । 

प्रयोगतः - 

प्रच्छन्नः, प्रकादटाः, दीनः, उत्करः, उद्धतः, उदात्तः, 

धृष्टः, उटः-इति । 

योग्यतायाः - 

निसष्ार्थः, परिमितार्थः, पत्रहारकः, मूकदूतः--इति । 

स्त्रीत्वात् - 

दक्षणिका, भिश्चकी, सखी, धानेयिका, विधवा, दासी, 
रशित्पकारिका, रिस्पिनीति । 

भोज ८ 

¢ ¢^ ¢^ (^ 

दृतीविसजेनस्- सङ्गीतशरङ्गाराङ्गम् 
भियजनाह्वानाय सस्यादिसम्प्रेपण दृतीविसनेनम्। 

म् 

दूत्यम् सन्ध्यन्तरम् | 
दूत्य तु सहकारित्वं दुघेटे कायेवस्तुनि । 

यथा - मा्टविकायां वक्रुटावछिकया मार विकाग्निमिच्रयोच- 
टने सदहकारित्वमङ्गीकृतम्। त 

[मः 

पार्थविजय भगवान्वासुदेवो दुर्यो धनम्ब दृता गतः । तन्कर्म 

दूलयम् । 
+ तः 

दुतस्मदे राह्रः । 
गीर्. 

--वायाटद्क)रः 

यस्तु मध्यलयोपतः समः स॒विदहि ताश्नरः। 
गतिग्रचार विहितः प्रकारा दढ एव सः ॥ 

५र् ~; 

मव्राधान्यादरर्तसानो यत्र मध्यलयो भवेत्| 
सपु वाद्यभाण्डपु तढत्वाद् टह इयमा ॥ 

रप्रा--ट्टिः 

सथिरतारा समुत्फुहा प्रसादगुणञ्चाछिनी । 
दध्ना रष्टिः म्रयोक्तत्या भाव उत्साहनामनि ॥ 

सोमेश्वरः > 
सस्मिते तारक यस्य स्थिरा विकसितान्तरा | 
सत्वमुद्रिरती टपा रष्टिर्त्साहसं भवा ॥ 

अवेज्ञागभिणी द्रष्टः ट्प्रेति परिभाप्यत। 
अनतिव्यक्तविकृतिः विपये सत्वभूयसि ॥ 
येनापद्टियतं टृण्िविपय॑रपदारिभिः। 
तदेव स्थेय मिव्युकतं टृषटस्सर्वत्र काविदः ॥ 

शारदातनय्- 

टृष्टम्- रक्षणम् 

यथादेर यथाकट यथारूपे च वण्यत । 
यतप्रयक्ष प्रमन्न वा दष्टं तद्रणनाऽपि वा॥ 

भर्तः; 

द्रष् प्रयक्न यथा - मादविकाभ्मिमिच्र वाम सरन्धालयादि। 

ट्र परान्न यथा - पादरताडतकर रक्षिप्राटकमिगयारि मदन 

सेनाया व्णनम । 

टृष्टान्तः- रक्षणम् 
विद्रान्पूर्वोपट्टव्था यन्समत्वमुपप्रादयन । 
निद्यनच्रतस्तदृक्ञंः स दरषएरान्त इनि स्मृतः । 

नर. 

यथा - ममव दान््रटरटमिन्यादिस्मादः यदयमिन्यादिकम्य 

हेनाः दाददव्टकान्टकरट कवल्टनादिना यन साम्य करनं म दृष्टान्तः! 
न चयमुपमा रूपः, वा। 

द्भिनवः 

सवन्रकमनाग्राहि यस्तन् पश्नाधमाध्रकः। 
हनानद<नकरतः स नष्रान्त इति म्म्रनः। 

र्“; 

धमाविम्द्रनया मवन्धाकमतग्राहि वचन निदशनापष्रमं 
द्रष्टाननमंज्ञ द्टक्षणव । यथा ~ व्रृतविःः म्कापु प्रसन्ना न कर्त 
व्यः; इत्यत्र भावः - धि. पठय माः टन्युन. चिर आह । भोः 
उपदेदामात्र ग्वल्वनन्. । तमद न प्रच्यामि यः स्त्रीषु प्रसद्धंन 
गय्दन््राद् | < मिनवः 

दृः 
कान्ता भयानक्रा चव दास्या च करणा नशरा। 
अद्ता च लथारगद्र वीगा वीभन्सया मद् ॥ 



देनारज्लनी | २७६ 

एते रसाश्रयाश्चा्टौ दृष्टयः परिकीर्तिताः । 
स्निग्धा हृष्टा च दीना च छद्धा टप्रा भयान्विता ॥ 

जुगुप्सिता विस्मिता च स्थायिभावाश्नया इमाः । 
शल्या च मलिना श्रान्ता सखल्ना ग्टानिसंयुता ॥ 
डङ्किता च विषण्णा च मुखा फुखितापि च । 

अभितप्रा च जिद्या च छङितान्या वितर्किता ॥ 

तथाधेमुुटा न्ता विष्ठुता केकरापि च । 
विकोशा ता ससंयुक्ता मदिरा, चेति रष्टयः । 
षट् तरिञचन्नामतः प्रोक्ताः तासां वक्ष्यामि रक्षणम् ॥ 

सोमेश्वरः 

दे नारञ्जनी -पेररागः ( नटभेरवीमेरुजन्यः ) 
(आ) सरिगमपधनिस. 

(अव)सनिधनिमपमगरिस. 
मञ्ज 

देपः- रागः 
अथ देपामिधो रागो भिन्नकैरिकमध्यजः। 
षडजमग्रहसमाश्िष्टन्यासवान्मध्यम॑स्वरे ॥ 

गान्धारे पच्छमे चास्प ऋषभे तारमध्यमः। 
ऋषभे मन्द्पूर्णोऽसौ संपूर्णस्समुदाहतौ ॥ ५ 

हस 

देवकिरिः- मेलरागः 

अवरोह धगौ न स्तौ मस्तु तीत्रतरो भवेत्। 
देवकिरौ गनी तीत्रौ यत्र स्यात् षड्जमृषठेना ॥। 

अपराहे गेयः। 
भहोबिलः 

देवकिरीरागध्यानम् | 
कादम्बिनी इ्यामतनुस्सुवृत्ता 

तुङ्गस्तनी सुन्दरहारवही । 

चित्राम्बरा मत्तचकोरनेत्रा 
मदारखसा देवकिरी प्रदिशा ॥ 

| दामोदरः 
देवकृतिः क्रियाङ्गरागः र 

मेघाभा रक्तवस््रा च गरुडोपरि सखिता । 
कुम्भः . 

--रागः 

षड्जन्यासम्रहांदोऽयं वीरे देवछ़तिर्मता । 
असौ वृत्तिषु सर्वेषु गातव्या समयेषु च ॥ | 

| नारायणः 

इयमेव शद्धव सन्त इति कृष्णद्त्तः । 

देवक्रिया 

रागः (-वंरो वादनक्रमः ) 

धैवतं स्थायिनं कृत्वा तसप्राञ्च यायिनं तद्। 
तस्मात्ततीयं तुयं च प्रोच्याहतयय तुरीयकम् ॥ 
द्वितीय कम्पयित्वाथ तृतीयायां यथाक्रमम् । 
चतुसरीं चावरुह्य हे न्यासः क्रियेत चेत् ॥ 
तदा देवद्रतेस्तञ्जञेरुक्तं स्वस्थानमादिमम् । 
स्वरस्वृतीयो वंशो स्यास््थायिव्वेनोपलक्षितः ॥ 

- क्रियाङ्करागः (वीणायां वादनक्रमः) 

षड़जे ग्रहेऽधस्तनमेदय षड्ज 
पुनग्रह प्रोच्य ततस्तृतीयम् । 

तुय च कत्वा तनुकभ्पितं च 
सुपव्छमे स्थायिन एव तुयेम् ॥ 

तृतीयकं प्रोच्य पुनम्रह तथा 
द्वितीयमान्दोस्य तृतीयकं स्परत् । 

ततो यदि स्यान्न्यसने महे तदा 
रागो भबेदेवकृतिर्वरिष्ठा ॥ 

कुम्भः 

--क्रियाङ्गरागः 

न्यासांङषडजा सलक्तरिपा मन्द्रनिषादिनी । 
समस्वरवती व्याप्रमध्यमा धेवतग्रहा । 
धीरैद्धकरृतिर्वीं रे रसे सरं निगदयते ॥ 

मटूमाधवः 

रागः 

समन्द्रा मध्यमन्याप्रा षड़जन्यासांशधग्रहा । 
समस्वरा निमन्द्रा च वीरे दे वकृतिभवेत् ॥ 

जगदेकः 

दूवक्रिया--रागः 

धग्रहसांशान्यासा मध्यमबहूुखा च परिरवद्यक्ता । 
समरोषस्वरसारा तारा म्रोत्ता तु देवकृतिः ॥ 

नान्यः 

मध्यमन्यापिका पड़जन्यासंधवतकग्रहा । 
समस्वरा देवकृतिरमन्द्रा रिपवर्जिता ॥ 

| मतः 

-मेकरागः ( खरहरप्रियामेकजन्यः ) 

(आ) सगरिगमपधनिधस. 
(अव) सनिधपमगरिगस. 

मञ्ज 



देवक्रियारागध्यानम् 

--रागः 

धेवतग्रहषडजांरा न्यासयुक्ता समस्वरा । 
निमन्द्रा रिपहीना च नाम्ना देवकृतिस्तथा ॥ 

सोमराज: 

निमन्द्रा मध्यमन्याप्रा रिपत्यक्तः समस्वरा । 
सन्यासांडा धम्रहा च वीरे देवकृतिभेवेत् ॥ 

हम्मीरः 

प्रथमरगः 

निषादमन्द्राषभपच्चमाभ्यां 
समुच्छिता मध्यमभूरितारा । 

न्यासांराषड्जा ्रहधैवतेयै 
समस्वरा देवकृतिः प्रगीता ॥ 

देवक्रियारागध्यानम् 
पद्मासने संस्थितसुन्दराङ्गी 

पद्माननां पुष्पितगुच्छदहाराम् । 

पत्युस्सदा ध्यायति सन्निधाने 
देवक्रियां तां मनसा स्मरामि॥ 

रागसागरः 

देवत्री--रागः 

देवक्रियाः स्वराः प्रोक्ताः सारङ्गसटा बुधैः । 
दामादरः 

देवक्री रिपहीना स्यात् भूरि सा सप्रहान्तयुक् । 
मद 

देवक्रौरागध्यानम् 
भ्रमन्ती नन्दने यामा पुष्पम्रचयतत्परा । 
ख्याता देवकिरी ह्येषा करार्पितसखीकरा ॥ 

इयं सम्पूण । 
सगीतसरणिः 

देवगान्धारः-मर्रागः ( श्रीरागमेलः ) 

संपूर्णो देवगान्धारः पड्जत्रय विभूषितः । 
गायकेगयमानोऽसो ओभां धत्ते निरन्तरम् ॥ ` १ 

श्रकष्डः 

देवगान्धाररागध्यानम् 
गन्धर्वविदयाधरकिन्नराणां 

नितम्बिनीभिः प्रिवेष्टितोऽसौ । 

चरत्योत्सवे प्रीतिमुपेति देव- 
गान्धाररागो नितरां प्रसिद्धः ॥ 

श्रीकण्टः 

मोक्षदेवः 

देवमण्डनः 

देवगान्धारी-मेखरागः 

तदा तु देवगान्धारी पूर्णश्चद्धेरबो यदा ! 
गान्धारादिस्वयोद्राहा सस्वरांरोन समिता । 
सा यदा रिस्वरोद्राहया तदारोहे गवर्डिता ॥ 

हितीयप्रहरोत्तरगेया । 
भहोकिडः 

-मेरखरागः ( धीरशङ्कराभरणमेरजन्यः ) 

(आ) सरिमपधनिस. 
(अव) सनिधपमगरिसरिगरिस. | 

मञ्ज 
दूवगान्धारीध्यानम् 
तपस्विनीध्यानशिखादवर्षी गणसेविनी । 
पद्मासनस्था गवाङ्गी देवगान्धारिका मता ॥ 

॥ सगीत्सरणिः 

देवगान्धारीरागध्यानम् 
रतान्तदुनाभिकागर्सुगन्धपात्राद्ितां 

मृदङ्ग करवादनप्रकटवेणुनादोञ्वलाम् । 

जखाश्चयसमीपगां सुरुचिरां मनोदारिणीं 
स्मरामि हरिसन्निधो मनसि देवगान्धारिकाम् ॥ 

रागसागरः 

देवगिरिः- मेखरागः ८ कामवर्धिनीमेखजन्यः ) 
आ) सरिमपधस. 

(अव) सनिधपमसरिस. 
५ मञ्ज 

देवगुप्रः-मेटरागः ८ हरिकाम्मोजीमेर्जन्यः ) 
(आ) सरिगमपधनिस. 
(अव) सधपमगस. 

मञ्ज 
दवणमभटरः 

सङ्गीतसमूक्तावकिकारः । कश्चिदवेणमटः धर्मशास्त्रप्रन्धकारो 
दृश्यते । स एवायं वा अन्यो वेति न निर्धारितम् । 

कारः के. प. १५४५०. 

दवभाषा--अतिभापादयः 
अतिभाषा तु दवानामायेभाषा तु भूथुजाम् । 
संस्कारपाठथसंयुक्ता सम्य ङन्यायप्रतिष्ठिता ॥ ` 

त = 
भरतः 

द्वमण्डनः--दग्रातारः 

सगो दगौ गुरुद्रन्द्र दौ टपों द् वमण्डने । 
१५ मावः । 

ताखपस्तादर. 



देवमनोहरी 

देवमनोहरी-मेररागः 
( धा ) सर्०्०्०्मव्पव्धन्निस., 

(अव) सनिन्थन्पम००्०्न्रिस. 
मेरुलक्षणे 

-मेररागः ( खरहरभ्रियामेखजन्यः ) 

(आ) सरिमपनिधनिस. 
(अव) सनिधपमगरिस. 

मञ्ज 

देवघखारी-मेखरागः ( खरहरप्रियामिरुजन्यः ) 
(आ) सरिगमपधनिस. 
(अव) सनिधमपमरिगमरिस. 

मञ्ज 

देवरञ्जनी-मेररागः (हरिकाम्भोजीमेर्जन्यः ) 

(आ) सरिगपधस. | 
(भव) सधपमगरिस. 

मज 

देवरञ्जी-मेराग | 

(भा) स०००्०्मव्पधघन्न्निस.. 

(अव) सनि०्न्यपन्म०००्०्स. 
मैख्रक्षणे 

देवरा्रमू-मेररागः ( धातुवर्थिनीमेकजन्यः ) 

(आ) सरिगमषनिस.. 
(अव) सनिधपमगरिस. 

, मञ्ज 

, देवशषास्रा-रागः 

न्यासांग्रहगान्धारा गान्धारपश्चमोद्धवा । 

रिवर्जिता निमन्द्रा च देवशाखः गकम्पिता ॥ 
सोमराजः 

देवशीरसा- नायिका | 

सनिग्धाङ्कोपाङ्गनयना स्थिर मन्दनिमेषिणी । 
अरोगा दीप्टयुपेता च सलयाजेवदयान्विता ॥ 
अस्पस्वेदा समरता स्वल्पभुक् सुरभिभ्रिया । 
गान्धर्ववाद्याभिरता देवरीटाङ्कना स्मरता॥ 

` भरतः 

देवस्तम्भः 

ञ्ापाथर्वमन्तेः वैचित्रयकासित्विं देवस्तम्भः। 

२९७८ देवोपहारकः 

देवाञ्जनी- मेखरागः ( सरसाङ्गीमेरजन्यः ) 

(आ) सरिगमपधनिस. 
(अव) सनिधपमरिगमरिस. 

मञ्ज 
देवाटः रागः 

पञ्चमांराग्रहन्यासो षड़जगान्धारदुबेटः । 
देवाः स्वरसंपू्णों निषादषंभकम्पितः ॥ 

सोमेश्वरः 

निरूप्यतेऽथ देवाखे मध्यमांराग्रहान्वितः । 
मध्यमः कम्पितो मन्द्रे पञ्चमर्षभसंयुतः । 
तथा तिरिपसंयुक्तो देवारः परिकीत्येते ॥ 

हरिपाखः 

देवाला--माषाङ्गरागः 

लोके वत्म॑न्यवर्तिस्वादेवाडा न प्रकीर्तिता । 
मयुरवाहना इयामा छटवस्त्रेति कचन ॥। 

कुम्भः 

देवाश्रमः-मेखरागः ( गमनश्रममेटजन्यः ) 

(शआ) सरिगमधनिस.. 

(क्व) सनिधमगरिस. 

देवी 
एभिरेव गुणेयेक्त बहुमान विवर्जिता । 
गर्विता राजपुच्री च रतिसंभोगतत्परा ॥ 

बाला नित्योज्वलगुणा प्रतिपक्षृष्वसूयिका । 
योवनादिगणोन्मत्ता सा देवीयभिधीयते ॥ 

मञ्ज 

भरतः 

देवेन्द्रभदटुः 

सङ्गीतमुक्तावलीकारः । गोपाचलीय ( गवालीयर्) वासी 

स्यात् । सज्जषितमुक्तावल्याः रटसा पण्डितमण्डल्या कृतेति हेतोः 

देवेन्द्र “ तपू इत्यवगम्यते । अय देवणमघ्राङ्गेदे वादीयुदा- 

हरति । तस्मादयं कै. प. १३८ ` चपातपूर्वः। अयं महाकवे रुद्रा 

चयेस्य रिष्यः। 

देवोपहारकः - चारकः 

 अरालकृतिरेकस्तु पादर्वयोरुभयोटटन । 
सारद्यास्रसतोऽन्यसतु तस्य करूपेरमूटतः । 
विटटुटद्यत्र संप्रोक्तः तदा देवोपहार : ॥ 

| वेमः 



देशयकार। 

देशकारा-रागः 
उपाङ्गा देदकारा स्यात् लिधा षड्लेर्विंभूषिता । 

मद्; 

देश॒कारी- मेर्रागः 
देशकायां गनी तीत्रो धांशो धादिकमूरख॑ना । 

प्रातःकालीना । 
भटोबिरः 

--रागः 

देशकारी तु संपूण अहांरान्यासषड्जभाक् । 
मूखेना शुद्धमध्यस्था काकलीखरमण्डिता ॥ 

दमोदरः 

देशकारीरागध्यानम् 
उत्तरीयाच्छलन्यस्तमस्तमप्रभावां (?) 

शरिकापेरटिक।वीटिकाच्रत्कराम् । 

सन्निधो बाछिकाखेटनाखेलपां 

चिन्तये यामलं देरकारीं सदा ॥ 
रागसागरः 

भता समं केलिसुखं दधाना 
सवाङ्गपृणां कमलायताक्षी । 

पीनस्तनी रुक्मतनुः सुपूणां 
चन्द्रानना सेव हि देशकारी ॥ 

मेघरागभाया । 
दामोदरः 

देश्देवारः- रागः 

मध्यमांराग्रहोपेतः मध्यमेन च कम्पितः । 
ऋषभे पञ्चमे मन्द्रः तथा. . .. - .. - भवेत् । 
ब्गाख्दे शदे वाः दोषे पूरवोँक्तरक्षणः ॥ 

जगदेकः 

देश्भाषा 
मानुषाणां च कर्तव्यं कारणार्थव्यपेक्षुया । 
न बर्वरकिरातान्तद्रमिखदयासु जातिषु ॥ ̀  
नास्यप्रयोगे कत्य पाठ्य माषासमाश्रयम्। 

स्वखेव हि शुद्धासु जातिषु द्विजसत्तमाः ॥ 
सोरसेनीं समाभिलय भाषां काव्येषु योजयेत् । 
अथवा छन्दतः कार्या देश्चभाषाप्रयोक्तमिः ॥ 
रकाराभीरचण्डाठ्शबरद्रमिखान्ध्रजाः । 

हीना वनेचराणां च विभाषा नाटके स्मृता |! 
मागधी च नरेन्द्राणामन्तःपुरसमाश्रया । 

टेशवालः 

चेटानां राजपुबाणं श्रेष्ठिनां चाधमागधी ॥ 
प्राच्या विदूषकादीनां धूतानामप्यवन्तिजा । 
नायकानां सखीनां च रुर सेन्यविरोधिनी ॥ 

भरतः 

. देभाषाभेदाः 

योधनःगरिकादीनां द क्षिणायाथ दीव्यताम् । 
बाहीकभाषोदीच्यानां खसानां च स्वदेशजा ॥ 

शकारघोषकादीनां ततस्वभावश्च यो गणः। 

रकारभाषा योक्तव्या चाण्डकी पुल्कसादिषु ॥ 

अङ्गारकारकव्याधकाष्यन््ोपजी विनाम् । 
योज्या श॒कारभाषा तु किच्िद्वानोकसी तथा ॥ 

गजाश्वाविकोष्टादिघोषस्थाननिवासिनाम् | 

आभीरोक्तिदशाबरी वा द्रामिडी वनचारिषु ॥ 

सुरङ्गा खनकादीनां सन्धिकाराश्ररक्षताम् । 
व्यसने नायकानां चाप्यत्मरक्षासु मागधी ॥ `: 

न बवेरकिरातान्धदरमिडायासु जातिषु । 
नास्यप्रयोगो कर्तव्यं कान्यै भाषासमाश्रितम् ॥ 

गङ्गासागरमध्ये तु ये देश्याः सम्प्रकीर्तिताः । 
एकारबहुलखां भाषां तेषु तदूज्ञः प्रयोजयेत् ॥ 

विन्ध्यसागरमध्ये तु ये देशाः श्रतिमागताः। 
नकारक्छुखां तेषु भाषां तदुज्ञः प्रयोजयेत् ॥ 

सुरा्टरावन्तिदेशोपु वेत्रवद्युत्तरेषु च । 
ये देशास्तेषु कुर्थीत चकारमप्रायसंश्रयाम् ॥ 

हिमधघत्सिन्धुसोवीरान् ये जनस्समुपाभिताः । 
उकारबहूखां तदूज्ञः तेषु भाषां प्रयोजयेत् ॥ 

चर्मण्वतीनदीतीरे ये चाघंद खमाश्रयाः। 
ओकारबहुखां नियं तेषु भाषां प्रयोजयेत् ॥ 

| भरतः 

देशवालः रागः ( ओडुवः ) 
न्यश्चन्यासम्रहो देरवाटः सान्दोरषड्जकः। 
वीरश्द्धारयोः साय टकर्वरयो रिपोक्चितः॥ 

अयमेव देशकारीत्युच्यते । तस्या मूर्पिवर्णने † सा देश्ारी 
कथिता गुणज्ञैः ` इति नारदेन पच्चमसारसंहितायासुक्तम् । 
अयमेव केदार उच्यत इति गीतप्रका्ञकारः। तथा सलयस्य 
मू्िर्भिन्ना । 

नारायणः 



देशवारुकेदारः 

दशवालकेदारः- रागः 
स एवान्दोकितः षडजे देडवालो रिपोज्ितः। 

सख इति कणाटगोडः। 
हम्मीरः 

देशवाटगीडः- रागः ( वंरो वादनक्रमः ) 
स्थायिनं द्विगुण षड्ज कृत्वां तुय तृतीयकम्। 
स्थायिष्ठरं तदथ च स्थायिपूर्वस्वरं तद् ॥ 
पुनः स्थायिस्वराधं च कमादुक्ता प्रहे यदा । 
न्यासस्तदा देरावालगो डः स्वस्थानमादिमम् । 
तस्यापि वशविषये दितीयो टरयते प्रह: ॥ 

वेमः , 

--रगः 

अनन्तरं देशबाटगोडस्तु परिकीत्येते । 
आन्दोछितस्स्वरे षडजे षड़जीभूतांशसंयुतः । 
ओड्वः पत्वमेनापि रिषभण विवर्जितः ॥ 

षडजेनान्दोटितस्सांशः पच्मर्षभव्जितः। 
देञ्चवाखस्यगौडोऽय मोवः परिकीर्तितः ॥ 

---उपाङ्करागः 

यतर प्रहांशन्यासाः स पश्चमर्षभवर्जितः। 
षड्जेनान्दोछितो गेयो. . वीरे रसे चो । 
गौडोऽयं देशवालः स्याप्पूर्वगौ ऽप्ययं मतः॥ 

जगदेकः 

भटमाधवः 
--प्रथमरागः | 

षड़जांरान्याससंयुक्तो देशवाखो रिपोच्छ्चितः। 
गेयो वीररसे विद्धिः षडजेनान्दोकितस्वरः। 
एष प्रसिद्धिमगमतपूर्वीयो गोड इत्यपि ॥ # 

| क्षव्वः 

देश्षा-रागः 

स्यादङ्गं रेवगुप्रस्य गमन्द्रा यक्तपव्वमा । 
रहांशन्यासर्षभा च देश्ञा च सनिभुयसी ॥ 

सोमराजः 

देश्ाक्षी- मेखरागः ( धीरशङ्कराभरणमेरजन्यः ) 

(आ) सरिमपधनिंस,. 
(अव) सनिधपमगरिस. 

-मेरुकतां 

पजादिकौ समौ यत्र गान्धारस्त्रिश्तिभवेत्। 
विशुद्धा समपानि स्युर्मे देशाक्षिकोद्धवे ॥ 

र ऋ. | # ५... 

देशाख्या 

पूर्णा देश्ाक्षिकी ज्ञेया भूषिता गत्रयेण च । 
वीरे रसे प्रयोज्या सा प्रातःकाठे प्रगीयते ॥ 

श्रीकण्ठः 

देशाक्षीरागध्यानम् 
जातीमाखच्द्धम्मि्यां मन्दाराव्जध्राजद्धस्ताम् । 
बाखजाखटोखाीखां नीरां ध्याये श्रीदेश्चाक्चीम् ॥ 

रागसागरः 

संपूर्णरीतंडामनोज्ञवक्ता 
प्रपुह्टराजी वविरोखनेवा । 

प्राप्रप्रसन्ना सविरखासबाहू- 
दश्ाक्षिकरेय गदिता युनीन्द्रः ॥ 

श्रीरण्ठः 

देशाख्यः- मेटरागः 

रितीत्रतरसयुक्तो गतीत्रेणापि सयुतः। 
धगवजोंऽवरोहे स्याद्रान्धारस्वरमूरेनः। 
तीत्रो यल्न निषादः स्यादेशास्यः स विराजते ॥ 

प्रातर्गयः 
सहोबिलः 

--रगङ्गरागः 

गान्धारपश्मस्याद्गः गान्धारङग्रहान्तवान् । 
देशास्यो रिविनियक्तो गान्धायोल्ासितः शुचौ ॥ 

करुणेऽपि च गातव्यः सर्वेष्वरतुषु सर्वदा । 
अयं षड्जविमुक्तश्चेतको डाय्युपपदो भवेत् । 
अयमेवोच्यते तद्ज्ञेः निरणस्तुयपञ्चमः ॥ 

शुचिः । श्ङ्धाररसः। 
भटमाघकवः 

देशाख्या-रागः 
गान्धारपच्माल्नाता रिषभेण विवर्जिता । 
ग्रहशन्याससबद्धा गान्धारा च समस्वरा ॥ 

निषादमन्द्रगान्धारा स्फुरितेन विराजिता । 
षाडवा यदि रागाङ्खमदो पूर्णे च टदयते ॥ 

जगदेक 

देशाख्या षाडदा ज्ञेया गत्रयेण विभूषिता । 
ऋषभेण वियुक्ता सा शङ्गेदेवेन कीर्तिता ॥ 

दामोदरः 

देशाख्या रिषभयक्ता नरिगान्धारा च रागजा । 
मद्ः 



देशास्यरागध्यानम् 

--प्रथमरागः 

गान्धारपञ्नमभ्व रि विहीनमङ्ग 
गांखाग्रहं स्फुरितग जगदुस्तदन्वम् | 

देशाख्यया सुविदितं करुणे निमन्द्र 
वेदषु पूर्णमिदमेव समस्वरं स्यात् ॥ 

मोक्षदेवः 
--भाषारागः 

देशाख्या देशनामतः | 
कुम्भः 

देशाख्यराग्यानम् 
वीरे रसे व्यञ्चितरोमह्ष- 

निरोधसम्बन्धविरखास बाहः । 

म्ा्ुप्रचण्डाखिलचन्द्ररागा 
देडास्यनाम्नी कथिता मुनीन्द्रः ॥ 

हिन्दोखभाया । 
दामोदरः 

आस्फोटनाविष्करतरोमहर्षो 
नियुद्धसन्नद्धविशाख वाहुः । 

रुः प्रचण्डदयतिहेमगोरो 
देशाख्यरागः स हि महराजः ॥ 

संगीतसरणिः 

देशाख्या- रागः ८ वरो वादनक्रमः ) 

गान्धारे स्थायिनि प्रोच्य द्वितीयं च तृतीयकम् । 
तुय विटम्न्य तत्परा कृत्वा स्पा दितीयकम् ॥ 

दी्घीङत्य तृतीयं चोक्ता दितीयं अ्हस्वरे । 

न्यासो यदा स्यात्स्वस्थान देशाख्यायास्तदादिमम् | 
मुद्रितोऽस्या ग्रहे वदो छक्ष्यते टक्ष्यवेदिमिः ॥ 

शाङ्गैदेवः 
--रागाद्गरागः ( वीणायां वादनक्रमः ) 

मध्यगान्धारमास्थाय सशयन तु ततः परम् । 
तस्मात्तरीयमासाद्य तस्मात् षष्ठह्रावधि ॥ 

आरुह्य चावरोहेच्च खरानेतान् यथाक्रमम् । 
सम्प्राप्य स्थायिनोऽधस्य तृतीय च प्रहे यदा ॥ 

न्यासाद्धिधीयते रागो देशाख्या नाम जायते । 
देशाख्याया ग्रहो छक््ये मभ्यमोऽपि कचिद्धवेत् ॥ 

रागः 

न्यासांरामहसङ्गतगान्धारस्समर वेण युक्तश्च । 
सप्रमकतारमन्द्रा गान्धारीयस्तु देश्चास्यः ॥ मान्यः 
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ग्रहाान्यासगान्धारो रिहीनश्च समस्वरः । 
नितारमन्द्रो देशास्यो गान्धारीजातिसंमवंः ॥ 

मतङ्गः 

ग्रहांदान्यासगान्धारा अरहस्थाने सकम्पना । 
रिषभाढथा नितारा च देश्चाख्या रागनामतः॥ 

सोमेश्वरः 

अनन्तरं तु देश्ास्या जाता गान्धारपश्चमात् । 
ऋषभेण परियक्ता समस्वरविभूषिता ॥ 
ग्रहांडन्यासगान्धारा संपूणां वशवादने । 
निषादमन्द्रगान्धारा स्फुरिता षाडवा पुनः ॥ ् 

हु 

देशायुरुपा- पुष्करवाये जातिः 

विगतक्रमाराब्दं प्रयत । 

देशाभीरी- रागः 
आभीरी निरिधैदशीघा पतारा षडजमभ्यमा। 
ककुभश्च समुत्पन्ना विज्ञेया तारधेवता ॥ 

मोक्षः 

देश्षावली- मेररागः ८ स्यामलाङ्गीमेख्जन्यः 
(आ) सरिगमधनिषस. 
(अव) सनिधमगरिस. 

मञ्ज 

देरिकापी-मेखरागः 
(आ) सन्रिगन्मवच्पन्धनिन्स. 
(अव) सन्नि०न्पन्मन्गरिन्स. 
| मेललक्षणम् 

देशी 

तदेव रुचिवें चिच्याश्चित्तरञ्जनकजनेः । 
प्रयुक्तं स्वस्वदे दो यत्ततो देङीति कीर्तितम् ॥ 

--रागाङ्करागः ( वीणायां वादनक्रमः ) 

स्थायिनो ऋषभात्पष्टा परं तस्माद्विखस्ञ्य च । 
आन्दोल्य तुयं स्पष्टा स्वरो तुयंवधस्तनौ ॥ 
ग्रहं ततः परो तस्माद् द्वितीयं प्रोच्य चेद्रहे। 
न्यस्यते जायते देरी गम्रहापीयमीरिता ॥ 
शा कुम्भः 

-मेररागः 

(आ) सन्रि०्न्म०्०्०्न्निस. 
(अव)सन्निव्यपन्मगन्रिन्स, 

मेरुलक्षणम् 



दे्षी 

गनी लयाञ्यावथारोहे रिध यत्र च कोमलो । 
षड्जादिम्वरसंभूतिः देश्यामशस्तु रिः स्मरतः ।। 

सर्वदा गेया । 
॥ अदो विरः 

--रागः 

गरहांकन्यासधृतेकधे वतां. . -प्रच्रमार्पषमनादसुन्दराम् । 
गनादपर्यन्तगतारमन्द्रा दिरान्ति देरीमिह पेवतांशाम् ॥ 

गनन्य; 

इया्मदो प्रह न्यासे प्रवतो नासि पञ्चमः । 
रिषभोऽल्पस्तारमन्द्रो आगान्धारमुदाटतम् ॥ 

मतङ्गः 

धैवतांशग्रहन्यासा यञ्चमेन तु वर्जिता ॥ 

घड्जादिका भवेदरे्ी षाडवा गीयते बुधैः ॥ 
सोमेश्वरः 

रेवगुप्तसमुद्धतो देदीरागोऽथ कीयते | 

गान्धारे मन्द्रतां यातः पञ्चमेन विवनितः ॥ 

षडजमध्यनिषादेषु बहुरे समुपागता । 
ऋषभांराग्रहन्यासो देरी रागस्समीरितः ॥ 

टरिपारः 

स्यादङ्धः रेवगाप्रस्य गमन्द्रा पच्चमोञ््िता | 
ऋषभारग्रहन्यासा तथा समनि भूयसी । 
दे शीनामम्रयोक्तव्या रागोऽय करुणे रसे ॥ 

| जगदेकः 
देरी पञ्चमर्दीना स्यारषभत्रयसम्मता । 
कटोपनतिका ज्ञेया मूछैना विकरृतपभा ॥ 

दामोदरः 

स्यादङ्क रेवगाप्तस्य गमन्द्रा पत्चमोञ्द्िता | 
ऋषभांराग्रहन्यासा देरी समनि भूयसी ॥ 

हम्मीरः 

_ प्राक्ृतादविमाषामु छब्दवगेः 

महाराष्टादिदेशानां भाषामाश्रिय वर्तते । 
यत्तदेरीति विज्ञेय सुज्ञेयमिह. तद्िदाम् ॥ 

अन्यत -- 
तदेव रुचिवै चिरयाच्ित्तरञ्जनकृज्नेः । 
्रयुक्तं स्वरवदे रो यत्ततो देशीति कीर्तितम् 

कुम्भः 

अव देरीशब्देन स.7तमेद उच्यते । तच्छब्दः मग. 

परामशेकः । 

अवराबाटगोपाढः क्षितिपरैनिजेच्छया । 
गीयते सानुरागेण स्वदेशो देशिरुच्यते ॥ 

मतङ्गः 
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देरोषु देरोषु नरेइवराणां 
रुच्या जनानामपि वर्तते या। 

गीत च वाद्य च तथा च चत्त 

देरीति नाम्ना परिकीर्तिता सा ॥ 
जग 

-- वंशे वादनक्रमः 

स्थायिनं द्विगुणं षड्जं विधायाथ द्वितीयकम् । 
स्वरं दरुतं ̀  वादयित्वा ततः स्थायिद्वितीयको ॥ 
स्वरातुभो लघूकृत्य तत्पदं तु विलम्बयेत् । 
वादयित्वा द्विवारं च पञ्चमस्फुरितं ततः ॥ 

त्रीनधस्त्यान् स्वरान् प्रोच्य स्थायिन्यासो यथा भवेत् । 
` ¦ तदा , स्वस्थानमाद्यं ` तु दश्यां ' देशीविदो विदुः ।। =, 
"9 ५ ' | | ४» वेमः 

देशीकारम्--देशीलस्याङ्गम् 
मनोहरं यदग्राम्यं तत्तदेशानुसारतः । 
नानारीत्यनिवतं नृत्तं देशीकारमिदं जगुः ॥ 

अशोकः 

देशीतालः 

| लघ्वादिभिर्विमितया क्रियाया यो विपीतये । 
कास्यतालस्फालनजध्वनिनाऽऽविष्कृताकृतिः । 
सकालः कथ्यते देज्ीतालशब्देन देशिकः ॥ 

ती | गोपतिष्पः 

देशीतोडी -मेलराणः ( हनुमत्तोडी मेलजन्यः) | 

(आ) सरिगमपधनिस. 

(अव)सनिधनिधपमगरिस. 

देशीनृत्तानि 
रू मोऽधुना सम्प्रदायशास्वमेखनमुच्यते । 
अङ्गप्रयङ्गटृष्टयादिस्थानचारी प्रचारतः ॥ 

यान्युक्तानि पुरा तेषा करणान कचित्कचित् । 
मेने देडरीटण च नानानृत्तव्यवस्थया ॥ 

विद्रस्कविकलनाथः तोय्रितयततत्वधीः। 
वक्ति व्यक्तं हि देवेन्द्रः सम्प्रदाय मनोरमम् ॥\ 
त्र पुष्पाङ्धलिः पूवे मुखचाली ततः परम् । 
रागवाक्यानुगं शब्दनृत्त शद्ध गतिस्तथा ॥ 

शूपनत्त तदा ध्वाठः शब्दचालिरतः परम् । 
सूडादिश्चब्दनृततै च शब्दञ्याजोपनर्तनम् ॥ 

मञ्ज, 
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ततः सुडादिगीतानं तदथामिनयोचितम् । 
चृत्ते नानाविधं गीतप्रवन्धानां च नर्तनम् ॥ 
चिन्दुनृततं दरूनृत्तं कन्द्रार्यमतः परम् । 
ततो दुपद्संज्ञे च रृत्तमेषक्रमोऽत्र हि ॥ 

देवेन्द्रः 

देश्ीमालखवा-रागः 
पव्वमसेन्धवमिश्रा षड्जस्वरजनित्ऋषभरवहीना । 
तारगमेस्संयुक्ता द्वादशधा भवति मारवा कलिते: ॥ 

देशीयगूजरी--रागः 
देरास्या गूजरी ख्याता गुद्धपच्चमसंभवा । 
गापन्यासा च सपृणां प्राज्यमध्यमधवता ॥ ` 

करूयपः 

मोक्षः 

दश्ीयसोरा्टीौ- रागः 

षड़जधेवतगान्धारतारा मध्यमपेशरा । 
सपप्राञ्या च सौराघ्रौ रिषभेण यिवजिता ॥ 

देशीरागः 
रागाङ्गाययास्तु- चत्वारः प्रसिद्धा दे शिसंज्ञकाः। 
रागाङ्गादिनिरक्तिश् मतङ्खेनैव दर्ता ॥ 

मोक्ष १ 

, तुखजः 

देशी पश्चमर्हीना च रागाङ्गा रिपमल्लया। 
| मदः 

दशीरागाः 
येषां श्रुतिस्रप्रामजालयादिनियमो न हि । 
नाने गतिच्छाया देश्ीरागास्तु ते स्मृताः॥। ॥ 

भाक्जनयः 

येषां श्रतीनां नियमः स्वरार्णा 
न ग्रामजातिप्रमुखस्य चासि । 

भजन्ति नानाविधदेशजाताः 

छायश्चये ते किट देशरागाः ॥ 
रघुनाधः 

दन्ञीरागध्यानम् 
गजपतिगतिरेणीलो चनेन्दीवराङ्गा 

परथुखतरनितम्बा टम्बवेणीभुजङ्गा । 
तनुतरतनु बहौ पीतकोसुम्भवासा 

इयमुद यति देरीवाणिनी चारुहासा ॥ ` 
संगीतंसरणिः 

दीपकरागिणीयम् । 

देशीश्रुङला 

रुचिरागारनिवासां सुममाखच्त्करां सुगोराङ्गीम् । 
रुचिराम्बरावृतां तं देशीं ध्यायामि युवतिकर सङ्गम् ॥ 

रागचागरः 

निद्राखसं सा कपटेन कान्ते 

विबोधयन्ती सुरतोत्मुकव । 

गोरी मनोज्ञा गुकपुच्छवस्त्ा 
ख्याता च देशीरसपूणयचित्ता ॥ 

दामो्रः 

दूशीर्वेशवादनम् 

म्रितादुपूर्वस्माद्ंशात्स्यादत्तरोत्तरः । 
स्वरार्धनगधिको वंशो मुद्ितश्चेति तत्र च ॥। 

अल्पपानाश्च ये वंशाः तेषामुत्तरता सदा । 
उद्धूतायां कनीयस्यां दक्षहस्तस्य जायते ॥ 

स्वरार्धं च ततस्तस्यामुद्धतायां भवेदिह । 
पूर्वस्यैव तु वंशस्य पुद्रितो वंश उत्तरः ॥ 
स्वरोदये पूर्वतुल्य इति वंशविदो विदुः । 
उद्धृताद्भलिवद्धा तु तस्मादपयु्तरो्तरे ॥ 

पुरातनेर्यथासदख्यं मिलन्तयत्र तु मुद्रिताः । 
सत्निधाने तथाचेव व्यवधानेऽपि सर्वशः ॥ 

एकस्वराणि रन्धाणि सकलानां मिलन्ति च । 

खानिर्वां स्वररन्धं वा मानहीनं तु यद्धवत् ।। 

सजातीयेन रन्धेण न तन्मिलति कर्हिचित् । 
केषाञ्चन मते तावदावंशादेकवीरतः ।। 

चतुर्दशादिवंशानां यथेकेकस्वरोऽधिकः । 
उत्तरे चोत्तरे वंशे मुद्रिते पूर्वपूर्वतः।॥। ` 

वंशान्पुद्रितरन्धांस्तु वाचोयुक्तेस्तथास्तु मा । 
धातवो वृत्तयश्चैव तत्वोघानुगतानि च ॥ 
आश्रावणादिवाद्यानि श्रुतयश्च स्वरास्तथा । 
ग्रामो च मूर्खनाश्चैवेत्यादिकं यन्पयोदितम् । 
वीणाधिकरणे सर्व॑ तद्रशोऽपि प्रतिष्ठितम् ।। 

कुम्भः 

देशीश्रङ्खला 
चिन्दं दरू धरुबपदमियादिक्रमतः कृतम्। 
प्रोक्त पिद्टमृषूमानकमुरू च कटासकाः ॥ 
ब, = ख्य ध य ई + 

वेपताख्यं वन्धनृत्यं कल्पनूख च जक्षिणी । 
दरपद॑ खण्डमानन विविधं बहुरूपकम् ॥ 
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साङ्खोपाङ्क रसानां च निरूपणमिति क्रमात् । 

पेरणीपद्धतिस्तस्याश्चचैरीरबमेदकम् ॥ 

लास्याङ्गानि त्रिधा चिन्दं दरू कट्वसंज्ञकम् । 

एवं निगदिता तदूज्ञः देशिमागेस्य शद्धा ॥ 

देशीसानानि 

वक्ष्यामि देरीस्ानानां बयो्विंशतिमप्यथ । 
समपादं सहताख्य स्वस्तिकं वधेमानकम् ॥ 
नन्याचतोभिधं चेव चतुरस्रामिधं तथा । 
एकपादं पाष विद्धं प्रष्टोत्तानतरं तदा ॥ 
एकजालुनतं स्थाने पषण प्राश्रगतं ततः । 
एकपाश्चेगतं तद्त् समसूच्यमिध तथा ॥ 

ततो विषमसुचि स्यात्खण्डसूचि ततः परम् । 
परावृत्तमथ व्राहय तेष्णवं रेवगारुडे। 
कूमीसनं नागबन्ध वृषभासनमिस्यपि ॥ 

वेद ह 

विप्रदास्तः 

छ्ुमासननागबन्धे वजयित्वा एकविंशतिमाह सोमेश्वरः । 

देशीटिन्दोरकः --रागः 

षड़जांरास्ताडितः स्थाने नित्यं रिषभवर्जितः। 
गान्धारो लङ्कितोन्वेति मन्द्रधेवतकभ्पितः ॥ 

आरोहकमयोगेन किञ्चित् स्प्रराति पञ्चमम् । 

देशीहिन्दोखको ह्येष षाडवः परिकीर्तितः ॥ 

देशीहिन्दोलः-रागः 
अयमेव वसन्ताख्यः संपूर्णो धमसंक्ञिकः ({) । 

दे रीहिन्दोढनामोक्तः प्रतापप्रथिवीसुजा.॥ 

सोमेश्वरः 

जगदेकः 

देश्षीहिन्दोरः अथवा वसन्तः-प्रथमरागः 

यन्मारीहिन्दोभवख्च वेदी- 

हिन्दोसंज्ञं परिपृणंमङ्गम् । 

सांज्ञ निमन्द्रं निरिसेस्सुोमि 
प्रकम्पितं पव्वममध्यमाभ्याम् ।। 

विरम्बितं मध्यमतो घनस्तमान्दोलयेन्मुख्यरसेऽथ वीरे । 

नयं बसन्ते सिविदमेव देीदिन्दोछसंज्ञं प्रवदन्ति तदूज्ञाः। 

ङ्गारे मुख्यवृत्तित्वाद्रसन्ते गीयते ततः। 
अयमेव वसन्ताख्यस्तेन सर्वत्र पप्रथे॥ 

ध, , 7 

देस्यवनद्धानां मानम् 

देश्यम् - रूपकम् 
केचिदहेदय प्ररैसन्ति देराभाषारुवित्वतः। 
मुखगरभोपसंहरिरन्वितं सन्धिभिष्िभिः ॥ 

मुखं तु नाटकस्येव कृता तस्य कृती कविः । 
सूत्रधारे गते पश्चादिव्येन मिथुनाः्मना ॥ 
वसन्ताद्यतसवव्याजान्मखयाष्रयोमगा मिना । 

पात्रेण वर्णनीया स्यास्रसङ्गाव्समरादिकम् ॥ 
चरितं वर्तमानं वा धूते वा विविध महत् । 
वीरश्रङ्गारयोरेकं तो वा भावे निवेशय च ॥ 
भपेक्षातोऽथवा पा्राण्यन्यान्यन्तः प्रवेदययेत्। 
पूरयेद्रपकं देये वाक्येन भरतस्य च ॥ 

ति कविकामधेनुः 

देह्यकल्याणी- मेखरागः (मेचकल्यार्णीसेखनन्यः ) 

(आ) सरिगमपधपनिस. 
(अव) सधपममरिस. 

मञ्ज 

देश्यप्रखारी- मेखरागः (माररञ्जनीमेकजन्यः) 

(आ) सरिगरिगमनिधनिस. 
(अव) सनिधमपगरिस. 

मञ्ज 

देइयवनद्रानां मानम् 

त्रिक्रुच्या चेव डमरुः (करा) च समाकृतिः 

ज्ञेया पिपीठिकाकारा देखीवाद्यसमाश्रयाः ॥ 

विज्ञेया दण्डमन्तश्च षोडराङ्गटमायती । 
वितस्तिपरिमाणे च मुखे द्र अपि कीर्तिंते॥ 

दैष्याहिताखा विज्ञेया तरिकुल्या वाद्यवेदिभिः। 
अद्खघठाङ्गक. --. --- --- -हितालपरिमण्डले ॥ 

हड़कः पटहो ठक्षा मेरी दुन्दुभिरेव च । 
समाकारा अमी प्रायः पुष्करे परिकीर्तिताः ॥ 

हुड़कः स्यादितारस्तु सुख च द्ादशाङ्गखः। 
साधैद्िताल्दीषघौं च ठका ज्ञेया मनीपिभिः।॥ 

दिताल्बक्तौ च स्यातां तथा पटहदुन्दुभी । 
साध्रैताटल्नया दीर्धः मुखे चापि दशाङ्गुलः ॥ 

` चतुस्ताला भवेद्धेरी द्विताला वदने तथा । 
हासवृद्धी मानमात्रे कर्यै कायातुरोधतः ॥ 

हृड्केन समा ज्ञेया रज्ञा चेकपुटा वुधेः। 
रञ्ञाकृतिभवेन्चव हरी तामालिका ॥ 



दैन्यम् 

देश्या पणव एवायं ट केति परिकीत्येते । 
तहटश्चणेन विज्ञेय तस्य मान मनीषिभिः ॥ 
बम्बरो डिण्डिमरचेव स्यातामेतौ समाकृती । 
साधतारमितौ दीघो ताख्मात्रमुलौ तथा ॥ 
उदली च तदा चान्या उदटीपरहामिधः । 
हरीतक्याछरती चेतौ तरिताछायामयोगिनो ॥ 
साधाङ्गटो च तथा उदस्यौ पोडशाङ्गटो । 
सप्ताङ्ग च वदन ज्ञेयो च चतुरङ्गली ॥ 

करटा जजैरदइचेव ज्ञेयावेतौ समाकृती । 
दिताल्दीघां वक्तं च साधेताटमितौ च ती ॥ 

निसवानस्ताम्रकं चाधेहरीतक्याकृती त्विमौ । 
ध्वनिदचेवात्पगाम्भीर्यानुरोधातनुयोगिनौ ॥ 

यानि चान्यानि तद्धि्र्वाययभाण्डानि मानवः । 
कृतानि तानि जानीयदेवं्रायेसतु छक्षणेः ॥ 

नान्यः 

दैन्यम् 
देन्य नाम दौगमैस्यमनस्तापादिमिर्विंभावेः समुत्पद्यते । तज्चा- 

वत्तिरिरोगालगोरवम्रज।परिवञेनादिभिर नुभावैरभिनेतव्यम् । 

अल्रायां - 

वित्तोत्सुक्यसमुरथा दुःखाद्य। भवति दीनता पुंसाम् । 
"५0 

सर्वमृजानां परिमाजनेश्च विविषेरमिनयोऽस्याः॥ 
भरतः 

आपद्: स्वान्तनी चत्व देन्य काष्ण्यावङ्ुण्ठनेः | 

आपदो दोग यन्यक्षाराद्ः मनङेटय, वदनहइयामता, गात्रवरण 
अनयुभावाः। रामचन्द्रः 

देन्य विरहदौगैत्यमनस्तापपराभवेः। 

तमचेष्टागात्रसंस्कारवजेनैरभिनयेत् । 
सागरः 

--चित्राभिनयः 

पुगोभागे पुष्पपुटः बद्धस्स्याहैन्यभावन । 
विनायकः 

देक्चिकी-देदीसस्यङ्गम् 

अम्या गतस्समप्निश्च देरिकी परिकीर्तिता| 
देवण : 

शस्या इति ओयारदेशशीखस्याङ्गपराम्यः। 

९८५ दोहकनृत्तम् 

दोधकम्-एकादशाक्षरछन्दः 
आ चतुर्थमन्त्य च सप्रम दशमं तथा 
गुरूणि त्रुमे पादे यत्र स्युर्दोधकं तु तत् ॥ 

भभमभगग. 
उदा ~ मत्तविप्रूणतगात्रविखासम । - 

भरतः 

दोधक्रः-यवात्र्म् ( दाक्षरम् } 
सममायचतुधयुते यत्त हि नघनमेव गुर । 
पाद्विधो यदि प्रटुक्तिकरनं तत्खलु दोधकवृत्तमिदम् ॥ 
टघुरेफो द्रत द्री तु विगुण तु नित्रेलचन्। 

दोधगरो गुरुरन्ते स्याचचत्पृट समश्रितः ॥ 
उत्तमाधमपात्राणां युद्ध योगपरिक्रमे । 
टक्रागेण गातव्य दोधक्तो टयक विदेः ॥ 

नान्यः 
मेहरवं सुणिरण गयो । (मेघ्र् श्रुत्वा गततः । ) 

त्रिगुणमिति-ल्घु च द्रतौ च त्रिगुणम् . अन्ते गुरुः, इयत्र 
ताटः। 

दोटः- दृस्तः 
टम्बमानो पताकौ तु थास रिधिलाङ्गली 1 

जननौ 
भयर 

दोय भव्रेदमो व्याधं विषादे मदमन्य्याः 
ऋ 

संश्रमादो यथायोगे स्तव्धा वा पाश्चदाटितः॥ 
गार्नः 

दोलिकरः- वीणावादन दोपः 
तदोखिक्ामिवे यत्र प्रचारः म्यात्स्वराधिक्रः । 

कुम्भः 

दोपहानम्-म्तिः 

निगेणत्वं सद्रोपत्व रसाटद्भार्ून्यता । 
एता निप्नन्ति वाक्यस्् सुप्रयोगारैतां प्रवम् ॥ 

दोषमस्तरिधा पदे वाक्ये वाक्यार्थं च यथाक्रमम् । 
तत्र तत्रैव भिन्नाः स्युम्तेऽपि पोडराधा पुनः ॥ 

भोजादिभिरनकारा गुणा दोपाश्च ददर्धिताः। 
अनो विरम्यत तपां च्य कथयित मया॥ 

यारदातनयः 

दोपगुणखरूपे शू ् गारप्रकादो नवमद्रामयोरूक्तप् । 

दोहकनुनम्--देद्तम् 
यब्र सौरा्देसीया नार्यो चन्ति सुन्दरम् । 
तत्तदेशीयमूपाढथा सिचयान्तावक्ुण्ठिताः ॥ 



द्युतिः 

मुद्रङ्गहारसुभगान् देशकाकुभिरक्ितान् । 

रागेणेष्टेन गायन्त्यो दोहकान् रसनिभंरान् ॥ 

चारीभिभ्रैमरीमिश्च, चरणेरुद्धतक्रियेः,। 
करिति: पदविन्यासैहैस्तकैवैहुभङ्गिभिः। 
यत्र तदोहकाख्य स्यान्र्तन न्तकश्रियम् ॥ 

कुम्भः 

दयुतिः--अवमशेसन्ध्यङ्गम् 
वाक्यमाधर्षसंयुक्तं ्यतिस्तवृज्ञेरदाहता । 

भरतः 

आर्षो न्यक्षारः । तेन संयुक्तम् । यथा ~ रत्नावस्यां आः 

दास्याः पुत्र इन्द्रजाछिक इति विदूषकवाक्यम् । 
अभिनवः 

तजैनाधर्षणाधिक्षेपशृते वाक्य तिः । दुरुक्तिपरिणामा 

आहूतिरत्राभिमता । यथा - वेण्यां जन्मेन्दोरियादिवाक्यम् । 
सागरनन्दी 

तिरस्कारो द्युतिः। 
यथा ~ कृत्यारावणे मण्डोदरीं प्रति मा गास्तिष्ठेयङ्गदवा- 

क्यम् । तजेनोद्धेजने द्युतिं केचिदिच्छन्ति । अपरे तु तजेना- 

धर्षणे द्यति मन्यन्ते । एवमन्यदपि साक्षासपारम्प्येण वा न्य- 

कारपरं वाक्यं यय॒ुतिरेव । 
रामचन्द्रः 

शत्रमिः क्रियमाणे दवे तजेनोद्धेजने यतिः । 
स्वरः 

-निवेहणसन्ध्यङ्गम् 

न्धस्यार्थस्य सामने दयतिमाचक्षते पुनः । 
भरतः 

देष्योछ्ेरोपशमने कृतिरियभिधीयते इति भरतपाठान्तरम्। 

सामथ्यातमह्यमनीयस्य कोधादेरर्थस्य प्राप्रस्यापि यसपामनं 
सा चतिः। यथा - अये अमात्येयादिवासवदत्तावचनम्। 

अभिनवः 

ईष्यो्ेशोपरामनं दतिः |  . सागरः 

२८६ द्राविडमूजेरी 

-मेरूरागः ( मेचकल्याणीमेखुजन्यः ) 

(आ) सरिगपमधनिपधपस,. 
(शव) सनिधपमरिगमगस. 

मञ्ज 

द्युतिमाला- मेरुरागः { नरभेरवीमेजन्यः ) 

(आ) सरिमपनिषधस. 
(अव) सधनिपमगरिस. 

मञ्ज 

द्रवः--अवमदौसन्ध्यङ्गम् 

गुरुव्यतिक्रमो यस्तु सद्रवः। 
भरतः 

द्रवण चलन मागोदिति द्रवः । यथा - तापसवत्सराजे 
षष्ठेऽङ्के यौगन्धरायणवचनमतिकरम्य वासवदत्तया मरणाध्य- 
वसायः कृतः । 

भभिनवः 

शङ्कादिमिः मनसः क्षोभो विद्रवः। स एव परिभवकृतो द्रवः 
यथा - वेण्यां गुरूणामिदयादियुधिष्ठिरवाक्यम् । 

सागरः 

पूज्यव्यतिक्रमो द्रवः । यथा - रत्नावस्यां भतारमविगणय्य 
सागरिकाविदूषकयोः वासवदत्तया बन्धनम् । 

रामचन्द्रः 

व्रक्षपाक्छः 

द्रक्षापाकस्स कथितः बहिरन्तस्फुरद्रसः। 
रसिक्रसायनम् 

द्राविडगुजरी--रागः 
ततो द्राविडपूर्वेयं गुजेरीमध्यकम्पिता । 
पूर्णस्वरा भवेदेषा मन्द्रतारा. . .. . षम ॥ 

हरिः 

द्राबिडगू्भरी-- उपाद्गरागः 
तारमन्द्रषभा हयर् पूणां द्राविडगूजरी | 
निषादस्तारमन्द्राभ्यां स्फुरतीयपरे जगुः । 
सामगे च समे गानादिय स्यात्सामगजेरी ॥ 

-- भटुमाधवः ' 

रागः 

ऋषभे मन्द्रताराभ्यां खुरिता द्राविडी भवेत। 
गूजरी परिपूर्णेय प्रहर्ष विनियुज्यते ॥ 

जपदेकः 



द्राविडीगूजरी 

दराविडीगूजरी-पमथमरागः | 
संपूण द्राविडी ज्ञेया गूजरी हर्षदायिनी । 
एतस्या तारमन्द्राभ्यां रिषभस्प़रणं मवेत् ॥ 

मोक्षः 

--रागः 

द्राविदीगृज्ञरी चैव रिषभेरेव भूषिता । 
मद्; 

बहुवचनेन रिषभ एव अंशादिष्टमिति भाव्यम् । 

-- गूजरी रागः 

रिमन्द्रा धस्फुरिता..- .- दर्प द्राविडगृजेरौ । 
म्भीरः 

द्राविडगौडः- रागः 
अथ द्राविडगौडस्तु षड्जगान्धारपच्मे । 
सफ़रितस्तु निषादेन न्यासांञसदहितस्ततः ॥ 

दरिः 

--उपाङ्गरागः ( वीणाया वादनक्रमः ) 

ग्रहं मन्द्रनिषाद् तु कृता प्रोच्य द्वितीयकम् । 
तत्परं लङ्कयेत्तस्मात्तीनारुद्यावरुद्य च ॥ 

टङ्कितं तु प्रकम्प्याथ स्वरं तत्पूर्वमेय च । 
ग्रह चेन्न्यस्यते रागो भवेदावि डगौडकः । 

स एव सार्गं प्रोक्तः स्थायी ठश्त्येऽस्य पञ्चमः ॥ ञ्य 
‡ 

रागः ( वरो वादनक्रमः ) 

निषादं स्थायिनं कृत्वाऽऽरोहेण प्राप्य तुयेकम् । 
एन विटभ्बितं कृत्वा चावरोहकमात्ततः ॥ 

स्थायिस्रं यदा गच्छेत् तदा स्सथानमादिमम् । 
प्रोक्त द्राविडगोडस्य वंद स्थायी ह्ितीयकः॥ 

वेमः 

भस्य रागस्य साङगगोड इति नामान्तरम् । 

--रगः 

स्फुरितः पञ्चमे षड्जे गान्धारे तिरिपस्तथा । 
निन्यासांरासमायुक्तो द्राविडो गोड उच्यते ॥ 

| जगर्दकः 

गान्धारङिरिपोपेतः, प्रस्फुरत्षडजपञ्चमः, । 
शयो द्राधिडगोडोऽये प्रहर न्याससप्रमः ॥ 

हम्मीरः 

द्राविडी 

--प्रथमरषः 

द्राविड निग्रहांशस्तु स्फुरितो षड्जपच्मे । 
गान्धारतिर.... . .. . .. - स्तोकेऽसो माङिगो भतः ॥ 

मोक्ष - 
~ | 

द्रावडगटः- रागः 

निषादोशग्रहन्यासः षड़जसङ्करपञ्चमः। 

गेयो द्राविडगौखोऽये वीरश्द्गारयोर्मिंहि ॥ 

गोडस्य ्रैविभ्य कोदलीये, तुरुष्कमौडो, द्राविडमैड इति । 
तुरुष्कगेडस्यौ उवे व्यते । 

नारायणः 

--* उपाङ्रागः 

निषादाशग्रहन्यासः षड़जकम्पितपश्चमः । 
तथा गान्धार तिरिपः प्रोक्तो द्रा विडगोलकः ॥ 

भटमाधवः 
(क ५, क (~ "७५, 

तार्पा सक्रावरषः। 

द्राविडवराटिका--रागः 
ऋषभे स्फुरिता पूणां निमन्दरेण विराजिता । 
षड़्जाशन्याससंयुक्ता द्राविडी वराटिका ॥ 

जगदेकः 

द्राविडवराटी-रागः 
अथ द्राविडवरादीसंज्ञाया स्फुरितषभा । 
निषादमन्द्रा षड्जांडान्यासाऽसो समदाहता ॥ 

दरिः 

षड जारा षड़जतारा च षड़जन्यासचिराजिता । 
स्स्पपञ्चमसयुक्ता निषाद बहुला वरा ॥ 

रिषभेण च भूयिष्ठा मध्यगान्धारताडिता । 
एतक्षणसयुक्ता वराटी द्राविडी मता ॥ 

सोमेश्वरः 

--उपाङ्गरागः 

ऋषभज्ञातगमका मूरिमन्द्रनिषादिनी । 
वराटद्राविडी सद्भिः श्ङ्गारादौ प्रगीयते ॥ 

भटमावषः 

द्राविडी-- रागः 

पञ्चा -न्यासम्रहणा मान्तापन्यासतारगान्धारा । 

सरिहीना या द्राविडिका मन्द्रसनिधा च ॥ | 
नान्यः 
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पद्वमीशग्रहन्यासा गतारा सरिवर्जिता । 
सारापन्यासगान्धारा मन्द्रमा द्राविडी मता॥ 

वृद्ध शतातपः 

--भपारागः 

पच्वमंराग्रहा धान्ता पूणां मध्यमभूयसी । 
मधभ्यमग्रामगा भाषा धर्िंुगातिराजिता ॥ 

द्राविडी देशनाम्नेयं विख्याता याष्टिकोदिता । 
इमं विभाषामाचष्ट स्पष्टं कथिन्न तद्वरम्॥ 

कुम्भः 

--रागः 

अङ्गे तु षडजग्रामस्य साशन्यासम्रहान्विता । 
धतारा मन्द्रपृणों च द्राविडी कथ्यते बुधैः ॥ 

सोमराजः 

-- श्मः 

उपाङ्गाद् द्राविडी केचित् त्रिधा षड्जेन भूषिता । 
मदः 

द्राविडीवरादी-प्रथमरोगः 
ष डजांशन्याससंयुक्ता वरादी द्राविडी भवेत् । 
रिषभस्फुरणेनेय राजते मन्द्रसप्रमा ॥ 

मोक्षः 

~--रागः 

बरारी द्राविडी भूरिनिमन्द्रा सुरितषभा । 
दम्मीरः 

द्रतम्-वा्म् क" 
कर्तरी खसितौ यत्र कमेण कुहरः करः । 
रेफश्चमरघोषाश्च तद्रतं ब्रते बुधाः । 

शाङ्ग 

द्रूतकङ्ालः--देरीतार 

रोगी स्याद् द्रुतकङ्काले । ००55 
अदनः 

द्रूतगतिः--रुवरत्तम् ( साक्षरम् , 
गुरुनिधनगतं 
यदि भवति सद्ा । 
भवति हि चपर 

दरवगतिरपि सा ॥ 

(उदा ) सुरुचिरणयणम्। 
भरतः, 

दतरोखर 

< तचम्पा--देशीतारः 
षडद्रत। गः षडद्रुता गो द्रतचम्पेति कथ्यते । 

१० मात्राः। 
ताढठश्रस्तारः 

द्रुतपद गतिः- भावत् 

यदि खं समेषु भवति जगणोऽथ गुरनिधनजम्। तदु 
चरणे रघुभेवति रोषमथ सततमुरकृति विहितपदे द्रतपदगतिः। 

` पञ्चद्रता छचुश्चैकः षड्भ्योऽपि यतिमान्टघुः । 
पुनरप्येवमेव स्याद्धेदश्चश्चत्पुरद्रयात् ॥ 

प्रियापरिवृतस्येषा नायकस्य प्रवेशने । 
द्रतपदा तु कत॑न्या रागे मारवकैरिके ॥ 

मधुकररुतेहि पकथित इवासु विकसितसुयथमुहकमलट। 

(मधुकर रतेः प्रकथित इवाशु विकसितसुगन्धमुखकमला) 
नान्यः 

द्रतपयायाः 

तत दरतस्य पयाया गगने व्यञ्जने तथा । 

शअ्ैमात्र बिन्दुकं चेत्येते तञ्जञेरुदाहताः ॥ 
वेमः 

चिन्दुकं व्यञ्ने श्यं द्रुतं ख चाधेमालकम् । 
सुवत्ते बख्य व्योम रते नामानि तु कमत्॥ 

श्रीकण्ठः 

दरतपादगतिः-परुवावृ्म् ( एकादराक्षरम् ) 
यदि खलु पद्धमकाष्टमके पुनरपि चान्यमकं तु गुरू । 
चरणविधाविह वृत्तविधौ भवति हि सा द्रृतपाद गतिः ॥ 

किरणसहस्सविहूसिदभो । 

किरणसहसविभूषितकः। 
भरतः 

अष्टौ दूता गारु्चान्ते पश्चमाष्टमकौ लघू । 
दरूतपाद्गतिः ग्रोक्ता भज्गश्चक्च्पुरस्य तु ॥ 

अनुद्धतेषु वीरेषु द्रतपादगतिभषेत् । 

टक्रागेण गातव्या नृपतीनां ्रवेडाने ॥ 
नान्यः 

दरतशेखरः-देशीतारं ; 

एकेन सविरामेण द्रुतेन दरतशेखरः । 

$ नन्दी 
#: 
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दरुता-पराङृते मातावृततम् 
दो चतुमौलगणौ जः एकश्चतुमीत्रगणः। 
जः एकश्चतुमात्रगणः ॥ 

दर तादे्दवताः 
दूते स्यादेवता शिवः । 

रघौ तु देवता भौरी गुरो भौरीशिवे स्मरती । 
ते त॒ देवता ज्ञेया ब्रह्मविष्णुमदे्राः ॥ 

विरदाङ्कः 

वेमः 
द्रतेदेर्पिः 
रिपो द्रतो चिन्दुरूपः सरेखो मस्तके यदि । 
विसमान्तो रघुसतत्र ऋजुरेखाङृतिर्मता ॥ 
सचेन्ियेच्छिखायुक्तो विरामान्तः प्रकीर्तितः । 
वक्रो गुरुः स चेन्मात्रारिखः परत इति स्मृतः ॥ #॥ 

्रोहिणकपालगानम् 
चतुथ द्रौहिण शुद्धपच्चमाभिधरागतः । 
तत्रापि पूर्ववत्तार्व्णों ज्ञेयो समासतः ॥ कुम्भः 

पूर्ववदिति । हैरण्यगर्भ षट् पितापु्तकताटः। भुजङ्गभोगा- 
दिगानम्। 

दन्दः--देरीतारुः 
दन्दः सतगणो प्रतः। ।। ऽ 555 

दन्द्राङ्गिकमेदाः 
अव्य्रन्ः, अनुकारिकटन्दः, भाविकद्रन्द्र इति त्रिधा 

मेदः। 
"सारः 

दन्द्राभिनयः 
आद्यवाचिकयोयोगात् ढन्दाङ्गिकमुदीरितम् । 

आश्य इयाङ्गिकासिनयः। *स्ारः 
दनद्रोत्पलं- मेखरागः ( हरिकाम्भोजीमेखनन्यः ) 
(आ) सगमपनिस., 
(अव) सनिपषपधपमगरिस, 

मज 

दादशखरमूना 
दादङस्रसम्पन्ना ज्ञातव्या मूरना बुः । 
जातिभाषादिसिद्धयथं तांरमन्द्रादिसिद्धये ॥ 

इति नन्दिकेश्वरणोक्तम् 
कोहरसत्वाह-- 

योजनीयो बुध्नियं कमो खक्ष्यालुसारतः। 
संस्थाप्य मूेनां जातिरागभाषादिसिद्धये ॥ इति 
21 ` 

कुम्भः 

कुम्भस्य मतम् 

यद्यप्याचायैः सप्तरूरमृछैनाः प्रतिपादिताः । सखान- 
त्रितयप्राप्यथं दादशस्वरैरेष मूछनाः प्रयुक्ताः । अन्यथा 
चोक्षषाडवेरिता इति प्रयोगो न स्यात् । एवं च सति 
रागसिद्धिः स्यात् , षड्जजातौ रिगमधनिप्रयोगः तारमन्द्रको न 
स्यात् । अन्येषामर्पि रागाणां नशङ्करः प्रयोगः स्यात्। तेन 
धनिसरिगमपधनिसरिग इत्यत्तरमन्द्र । निसरिगमपधनिस- 
रिगम इति रजनी । सरिगमपधनिसरिगमप इ्युत्तरायता । 
एवं क्रमात् छृद्धषडजा, मत्सरीकृता, अश्वकान्ता, अभिरुद्रता 
च जायन्ते । मध्यमग्रामे तु एवमेव निसरिगमपधनिसस्गिम 
सोवीरी । सरिगमपधनिसरिगमप हरिणाश्वा । रिगमपधनि 
सरिगसप्रथ कलोपनता । एवे शुद्धमध्या, मार्गी पोरवी, 
हृष्यका, उदयाः । 

मतङ्गः 

कुम्भस्तु-- . | 
अत्र या मूछनाः प्राह द्वादश्चखरसंभवाः | 
मतङ्गोऽस्य मते नैव सुन्दरं प्रतिभाति मे ॥ 
अत्रैव कोहटाचायों नन्दिकेधर एव च | 
मतङ्गमनुसत्येवोचतुस्तदिह वर्ण्यते ॥ 
दादश्स्वर्सम्पन्ना ज्ञातव्या मूछेना बुधैः | 
जातिभाषादिसिद्धथं तारमन्द्रादिसिद्धये ॥ 
्निस्थानपरातनिसिद्धधथ द्वादरस्वरमूरैना । 
परयोक्तव्यान्यथा चोक्षषाडवो नैव सिद्धथति ॥ 
ननिस्थानमप्राप्निपयेन्तं यावद्रागो न मूरति । 
न तावत्तच्छरीरस्य खाभस्संजायते विदाम् ॥ 
न च सप्तस्वरेरेव त्रिस्थानव्याप्रिसंभवः 
शत्र प्रतिसमाधत्ते खुम्माणकछुखनन्दनः ॥ 
कमात्खरराणामारोहावरोहौ मूरैनेति यत्। 
रक्षण तद्िहन्येत कमादारोहणाहते ॥ 
यदुक्तं जातिभाषादितारमन्द्रादिसिद्धये । 
दादश्रूरगुस्फेन मूछना स्यासप्रयोजिका ॥ 
नन्दयन्दां तदव्याप्रः तत्पश्चदशसंभवात्। 
षाडवोड्वितस्यातिन्यापनिलष्यादिसंभवात् ॥ 
भरसंभवाद्रता्थत्वत्तारमन्द्रावधी कतौ । 
न तावत्करमतोच्ारे रक्तिः कुतापि जायते ॥ 
विसंवादिसमवेशाद्रक्तिभङ्गो यतः स्मरतः 
ईेषत्यशलक्ननायैः कमभङ्गस्य शासनात् ॥ 
कूटतानोपयोगितवे सुख्यमासां प्रयोजनम् 
न रागजनिरेषाऽतश्चा्वी सपतस्वरेरिता ॥ 
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न प्रथकृस्वरता तस्मादर्मरात्वात्तयोः स्मृता । 
काकस्यन्तस्योर्योगान्ननवस्वरजाततः । 
सप्तस्वरा भवेद् मूचछेना सा चतुर्विधा ॥ 

कुभ्मः 

द्रादश्चवखाः 

केचन दश्ावसा अचुः। 

अथावस्थां निरूप्यन्ते रसावस्थानसुचकाः । 

तीजाङ्करः पहवश्च बरद्धिर्विंस्तर एव वा। 

अवस्थाभिर्विभाव्योऽसे चक्षप्यगादिभिः क्रमात् ॥ 

बीजानि यथा- 
कामलेखस्सखी दूतो नायको नायिकासखी । 

ता अवस्थास्तथाः चष्षुःप्रीलयादिमरणान्तकाः ॥ 
कुम्भः 

द्रदश्चहूः- नान 

मध्यमग्रामे रिवजिंतषाडवः 
सनिधपमग 

कुम्भः 

दविजक्रिया- मेररागः ( धीरशङ्करामरणमेरुजन्यः ) 
(आ) सरिगमपस 

(अव) सपमगमरिगरिस 

द्विजावन्ती- मेखरागः (हरिकाम्भोजी मेर्जन्यः) 

(आ ) सरिगमपमधपनिधनिस 

(अव) सथधपधनिधपमगमग रिस 
मन 

--मरूरगः 

द्िजाबन्तयां शद्धमध्यस्स्ववरोहे विवजितः। 

मूरैनामेदमात्रेण रमणीयतरो भवेत् ॥ 

काम्भोजीमेखजोय रागः । 
|

 

दवितीयः- देशीतारं 

दधिवीये तु द्रतदन्द्रौ कघुश्वान्ते भकीतिताः । 

तधि ० ०। सुधाकर्शः 

द्वितीये दौ रघुः स्पत; ( श्रीकण्ठः ) 
श्रीकण्ठः 

दितीयक्रामोदः--रागः 

षड्जे षडजीभवष्षडन्नग्रहारशन्याससंयु
तः । 

समखसेऽन्यः कामोदो मन्द्रगान्धारसुन्दरः॥ 

८ 
.हम्मीरः 

दितीयप्रहरगेया-रागाः 
गूजरी कैशिकश्येव सावेरी पटमञ्जसी। 
रेवा गुणकरी चैव भेरवी राकर्येपि । 
सोरडी च तथा गेया प्रथमप्रहरोत्तरम् ॥ 

दिपताक्षिनी- कला 
धृत्वा विखासेषु चतुषु यत्र हस्तो ततश्चेचरणाम्बुजाभ्याम्। 

ठ + [8 द्धि 
ऊध्व गताभ्यां कुरुतेऽथ चक्रभ्रमीकलयेक्ता हिपताकिनी ति॥ 

नागमष्धे 

दामोदरः 

द्विषदगा- प्रबन्धः 

अथ द्विपदगा प्रोक्ता प्रकृते दोहकाख्यया । 

अत्र तारो यथेष्टस्स्यादाभोगोऽथ पदान्तः । 
तारमानद्रयेनैव स्रन्यौसो विधीयते ॥ 

हरिपालः 

द्विपदाख्यप्रबन्धो यः स चतुधा प्रकीर्तितः। 

एकस्वरेण संयुक्तो गमकेनान्वितः परः ॥ 
स्वरश्च गमकेसत्वन्यः चतुथेस्तद्धिवर्जितः। 
संस्कृते ये द्िपदगाः प्राकृते दोहकाश्च ते ॥ 

अभीष्टमाब्तारस्स्यादामोगोऽन्यपददः कृतः। 
स्वरन्यासो विधातव्यः तामानद्रयेन वा ॥ 

जगदेकः 

हिपवगस्य सारसादिभेदारसप् वर्तन्ते । सङ्गीतचूडामणौ सष 
द्रष्टव्यम्। 

बयो गणा गुरश्चान्ते प्रथमेऽथं तृतीयके । 

द्वितीये च तुरीये च दी गणौ द्वे गुरू तथा ॥ 

जगणो नान्न कर्तव्यो भागान्ते यमकं भवेत् 1 

इति द्विपदग नाम तस्योदाह तिरुच्यते ॥ 

गातथ्यस्खरसंयुक्त स्तारेन परिवर्जितः । 

प्रबन्धो द्विपदाभिस्यो गीतविद्याविरार्दः ॥ 
सोमेश्वर 

दिपदी --प्रवन्यः 

शुदधद्विपदिकापुवै पूर्णष्िपदिका ततः । 
मानवी चन्द्रिका चाथ धृतिस्तारस्ततःपरम् । 

नेयमष्टप्रकारोऽय अस्या छक्ष्माथ कथ्यते ॥ 
जगदेकः 

अत्र सेदाः शदधद्धिपदी, पूर्णद्िपदी, मानवी, चन्द्रिका 

स्मृतिः, तारः, सच्ञारिणी, मनोहारिणीति गम्यन्ते । 

करणाख्येन तेन गातव्यो गमकान्तरे । 

भआभोगोऽनुपदैः कार्यो न्यासस्तालद्धिमानतः । 

द्विपदी च भवेदेवम् ॥ हरिपाः 



द्विपथकः 

षट्कखो गण आद्यस्स्यात्ततः पच्च चतुष्काः । 
अन्ते गुर्ितीये जः षष्ठे च द्िपदीतु सा॥ 
पाद्द्रयान्ते कतंव्यः सखरन्यासो यथोचितः । 
येन केनापि ताठेन गातव्या द्विपदी बुधैः ॥ 

सोमेश्वर 

द्विपथकः- प्राक्रते मावावृत्तम् 
चतुमांत्रिकाख्यः › गुरः, चतुमांलिको द्रो द्री गुष । 

विरहः 

दिमुखगप्रिया-मेररागः ८ मेचकल्याणीमेखुजन्यः ) 
(आ) सगरिमपनिस 
(अव) सनिधमगरिस 

दिरधरः- वीणायां धातुः 

सतु दिरधरो यत्र दिः. तारस्थानके हतिः.॥ 
कुम्भः 

तारस्थाने द्विराघाताद्भातुरिरघरो भवेत् ॥ 
दाद्गः 

दविरधराघ्यत्तरान्तः-- वीणायां धातुः 
तारस्वरं द्विराहय सकृन्मन्द्रः प्रहन्यते। 

कुम्भः 

दिराजिकम्- कणैमूषणम् 
वख्यद्रयविन्यस्त सुक्ताफर्विराजितम्। 
मध्ये नीरेन संयुक्तं द्विराजिकमुदाहतम् ॥ 

सोमेश्वरः 

दविरुत्तराधरान्तः- वीणायां धातुः 
समवायजः। मन्द्रो ढौ । ततस्तारः। 

द्विरुत्तराधरान्तो द्विम॑न्द्रस्तारान्तगो भवेत्। 
शाङ्गः 

दिरधरोत्तरान्तः- धातुः 
तारस्थानं ददिः प्रहटय विदध्यान्मन्द्रमन्ततः। 
यद् तद् द्विरधरोत्तारन्तो धतुर्च्यते ॥ 

| शङ्गः 

दविरुत्तरः- वीणायां धातुः 

धातुर सत्तरः स स्याद्यत्र मन्द्रो द्विरुच्यते । 
कुम्भः 

मन्द्रसखरदि रुचे।राद्धातुरत्र द्विरुत्तर: ॥। ६ 
श्नः 

दिरेभः- देडीतारः 
रेभः सरसीरुः 

ठखक्मणः 

द्विस्वरः 

दिलेपनम्- (तिपुष्करे) 
वामोर्ध्वकग्ररेपात् 

भरतः 

-अवनद्धाङ्गम् 

अङ्गाके चोध्व॑के च मृद् लेपनम् । तत्प्रयोजनं व - 

ेथित्यादायतस्वाञ्च बध्राकोटनयापि वा । 
स्वराणां संभवः कार्यो माजेनासु प्रयोक्तमिः ॥ 

मृतिका तु - 

क्षण मृत्तिकायास्तु गदतो मे निबोधत । 

निःशकंरा निस्सिकता निस्तृणा निस्तुषा तथा ॥ 

न पिच्छिछान विषदानक्षारान कटुस्तथा। 
नावदाता न कृष्णा च नाम्छखा नैव च तिक्तिका । 
मृत्तिका लेपने शस्ता तया कायां तु माजेना ॥ 
नदीकरटप्रदेशस्था इयामा च मघुरा च या | 
तोयापसरणण्छक्ष्णा तया कायां तु माजना॥ 

बधिरा ह्यवदाता तु कृष्णा कुर्वति न स्थिरा | 
सतुषा न स्दरकरी इयामा स्वरकरौ भवेन् ॥ 

यवगोधूमचूण वा तत्र दद्याखलेपने । 
एकस्तस्य तु दोषः स्यादेकस्वरकरतं भवेत् । 

नरतः 

अर्द्रेण वाससाऽऽकिप्य ञे थिस्ये जनयेत्तदा । 
आकोटनाच्च वध्राणां तीत्रतां च प्रयोगवित् ॥ 

भस्ममिश्रेण भक्तेन यवगोभूमयोस्तद् । 
चूर्णेन बोधने वा स्यादियाह मिथिलेश्वरः ॥ 

नान्यः 

दहिशिखरः--दस्तः 
रिखराख्यौ मिथः शिषो करो द्विरिखये भवेत् 
सीकवैकेऽङ्गलिर्फरेदे रायनाथ प्रयुज्यते । 
नास्तीति कथने प्रायः संयक्तोऽसो वियुज्यते ॥ 

विप्रदासः 

द्विसरः-कण्ठभूषणम् 

द्विखरः - वर्णारङ्कारः 

दविरुच्वाये स्वरयुगमेकमुच्वाये चापरम् । 
सरमेवं क्रमाच्त्र । यथा-सरिसरिगरिगरिगम । व्युत्कमेण 

मगरिगरिगरिसरिस । अस्य रूपक्रताखानुगतत्वेनाुपूर्वीविरि- 
त्वाद् खङ्कारत्वम् । 

सगीतसरणिः 
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दिहीरकम्--अङ्गुरी मूषणम् 
वजरदितयमध्यस्य हरिन्माणिकनीरकम् । 

द्विहीरकमिति ख्यातमङ्खलीयकसुत्तमम् ॥ 
सोमेश्वरः 

देषः 
विश्ियासिद्धव

िषया त्रु द्धाबसुखावहा
 । 

तन्ना ग्रीणती पुसां मानसी द्वेष उच्यते ॥ 
भावविवेक 

ज ^ 

दौञ्ङ्कारः- मेररागः (धीरशङ्करामरणमेखुजन्यः) 

(आ) सरिगमधनिस. 

(अव) सनिधमगरिस. 

दयर्थगण्डः- वीय्यज्गम् 
यल्लामिरषितं काक्षन् गपा दय्थपरेः पदैः । 
निर्दिरोद्राक्यक्ुराटो द्रधर्थगण्डस्स कथ्यते ॥ 

यथा - 
जातसते दारकः कंस स्वसुरानन्दवंधेनः। 
तं वक्तुमहपायातो नारदो भवतः क्षयम् ॥ 

सगरः 

च् 

ध् _ घेवतस्वरः 

धटः - प्रबन्धः 
द्विपदीखछन्दसा चाध अध तेन्नकसंयुतम् । 

ू्बापरोक्तयोर न धटे नियमो भवेत्त् ॥ 

अश्र गय दिपदयास्स्यात् तेनकैरपराथेकम् । 

पदैरन्धेरथाभोगस्तेन्नकैन्यौस इष्यते । 

येन केनापि ताछेन रोय एवं धटो भवेत् ॥ 
हरिपारः 

९ ९ =, 
आयस दिपदास्स्यादुत्तराधं तु तेन्नकेः । 

घटामिधः प्रवन्धोऽब व्युल्कमोऽपि ्रदृ्यते ॥ 
जगदेवः 

धटसम्--भवनद्धम् 
सव्यास्यमदलीनद्धं वामास्य रञ्जुयन्तितम् । 

हड्क्षाया यद् चैवै तदा तद्धटसं भवेत् ॥ 

मभ्यमाङ्गलसन्धावङ्कष्ायां च नियोज्य च । 

एवं दक्षिणहस्तेन मञ्चनाक्तेन घर्षयेत् ॥ 

वामाङ्गेन सम्पीख्य चाङ्गलीभिस्तु वादयेत् । 

गोङ्कारस्तत्र मुख्यः स्याद् घर्षणादुपपादितः ॥। 

सोमेश्वरः 

धनिष्ठाहस्तः 

धनक्र्॒तातु-मेररगः (नटभेरवीमेरजन्यः) 

(आ) सरिगमपधनिधस,. 

(अव) सधपमगरिस. 
मल 

धनञ्जयः 

द्शाष्पककता । (की) 980 एतस्छरतं भरतोत्तरप्रन्थ- 
व्याख्यानं नोपर्न्धम् 1 

धनञ्जयमण्डः- तारः 

दटगाः पो मण्ठके तु धनञ्जये । 
०155 वेदः 

-देशीतारः 
धनञ्जये मण्ठके तु करमादरुपगा मताः । 

०।55 दामोदरः 

धनश्रीः-रागः 
सन्रयाद्या हीनर्षभा षाडवाथ धनारिरी । 

मून प्रथमा ज्ञेया रसे वीरे प्रयुज्यते ॥। 
दामोदरः 

धनाश्रीः- मेर्रागः 
आरोहे रिधदहीना स्यात् पूणा शद्धस्वरेयेता । 

गान्धारस्वरपू्ब स्याद्धनासीमभ्यमान्तका ॥। 
अरोनिलः 

गान्धारेयादि। ग्रहो मन्यासः। प्रातर्गेया इयं धलेपेन 

षाडवा । पणी च स्यात् । 

धनाभ्रीरागध्यानम् 
दूबौदलश्यामतनुर्मनोज्ञा 

कान्तं डिखन्ती विरदेण दूना । 
शेते कपोले दधती दगम्बु- 

निष्पादनिध्रातछुचा धनश्रीः ॥ 
श्रीरागभायां । 

द।मोदर 

धनिष्ठाभिनयः 
मुष्कुरुहस्तेन कर्तव्यः। 

महारण 

धनिष्ठाहस्तः 
(धनिष्ठा महखाकारा) 

मुकुरुस्तियैगाकारो धनिष्ठ्थं नियुज्यते । 
*रज्गारः 
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धनुराफषंणम्- ृत्तकरणम् 
आलीदं स्थानकं पाश्रौभिगमे शिर ईरितम् । 
दूरा दष्टस्तु खट कायुखोऽन्यदिश्चखसये भवेत् ॥ 
अपक्कुद्ितका चारी धनुराकषंणे भवेत् ॥ ॥ 

अचर हिरः पाश्रौमिगमम् । यथा, पाश्वामिगममन्वर्थसंज्न 
पाश्वावखेकने । अपद्रुश्िता गतिः । सातु - 

चरणौ छुश्ितो किञ्िदपष्ठतो गच्छतः कमोत्। 
यस्यामेषा समास्याता चृत्त्नरपष्ुश्िता ॥ 

--- चारकः 

स्वस्तिकीकृतयोः पाण्योबेहिस्ियंक प्रसर्पतोः। 
एको विच्युय सहसा कर्णाभ्यर्णगतो यदि । 
विदटुटच्ाख्को ज्ञेयो घनुराकर्षणाभिधः।। ॥ 

‡ 

धुवंह्टीविनामकम्-- चालकः 
नम्रे रिरः कटीपाश्च उरभ्वाधोवदनौ करौ । 
तत्रैव मण्डलाकारश्रमिताङ्गछिपहवौ । 
एवै पयायतस्स्माचेद्धनुर्वही विनामकम् ॥ 

धनुैतः | 
चतुरश्रो श्िष्मुखौ मिलित।ङग्ठयोजनात्। 
चापरा नियुञ्येत भरतान्वयवेदिमिः।। 

उद्रः 

धन्यक्री- क्रियङ्गरागः 

अङ देवकरतेः प्रोक्तं धन्यक्ती कन चित्त्वं । 
टश्ष्येऽग्रसिद्धतस्तेन एश्णे न समीरितम् ॥ 

कुम्भः 

घन्यकिःया- रागः 
मापन्यासवती मिषाद्वहुटा या सम्रहांशञा पुनः 

तारा पड्जरवे च धैवतरवे मन्द्रा च मन्द्रापि च। 
गान्धारपभपश्चमध्वनिकृतिःव्यागाद्भुतकाश्रया 

ज्ञेया धन्यकृतिः पितामहमहाप्रोतिप्रदा नित्यज्ञः ॥ 
परिगध्वनिहीना च मापन्यासा सतारका । 
सान्ता धमन्द्रा निबला ज्ञेया धन्यकरतिस्सदा ॥ 

नन्यः 

धन्यवेकुष्ठलुङ्कम ¦ सूडपरबन्धः 

मालवीयः स्मृतो गौडो रागस्ताोऽडतालकः । 
शृङ्गारो विग्रलम्भाख्यो रसो दैवादि वर्णनम् । 

धन्यासिकां 

पदेसन्ततितस्तेनाः पाटा: स्वरसमुञ्चयः। 
ततः पद्यानि यन्न स्युः खयमध्यममानतः। 
स प्रबन्धवरो ज्ञेयो धन्यवेकुण्ठङुद्मः ॥ 

। कुम्भः 

धन्याश्ञी- रागः 

षडजारग्रह संश्रता धनिपरिलक्ता समा सर्वतः| 
रफारीभूतविवादमध्यमरवाचेद्राधिका नित्यशः ॥ 
तारस्थाननिविष्टमध्यमरवा गान्धारकः पञ्चमः । 
स्वस्पोपद्रव. . -कितं च गमकं सा स्यात्त धन्यासि(रि)का॥ 

मन्यः 

षड़जग्रहांशा मध्यान्ता विधरिनि ! 
निमन्द्रमध्यताराच धन्यासी स्यात्... ॥ 

मतङ्खः 

-मेररागः--८( नुपत्तोडीमेटजन्यः ) 
((आ) सगसपनिस. 

(अव) सनिधपमगरिस. 
मभ 

धन्याश्री- रागः 

साद्यतां च धरित्यक्ता धन्याश्रीः सांरायुक् चरा । 
मद् 

धन्यासिः- रागः 
अङ्गं धन्यासिका प्रोक्ता शुद्धकैरिकमध्यमे । 
षडजांञग्रहसन्यासा पाडवा रिषरभो्चिता ॥ 
गान्धारपञ्चमस्वत्पा रसे वीरे नियोञ्यते । 

धन्यासी--रागः (वदो वादनक्रमः) 
तारषड्जं प्रहं कृत्वा तस्याध श्रदु वादयेत् 
तदेव सकृदादय वाद्यित्वा रहं ततः ॥ 
ततो द्वितीयं तुयं च प्रोच्य पश्चात्ततीयकम् । 
सकृदाहत्य तदनु वादयेत्तत्परं द्रुतम् ॥ 
पचम तु विलम्ब्याथ स्वरौ तस्मादधस्तनौ । 
स्वल्पीकृत्य ततः स्थायिष्ठरे न्यासो यदा भवेत्॥ 
स्वस्थानां घन्यास्यास्तदा तदजञैरुदा्रतम्। 
शस्या: खायी द्रितीयस्तु स्वरो व॑रोषु द्ररयते ॥ ॥ 

८ 

धन्यासिक्ा- रागः 
अद्ध धन्यासिका प्रोक्ता गद्धकैशिकमध्यमः। 
षड्जाराग्रहमन्यासः पाडवर्पभवर्जितः ॥ 
गान्धारपच्ंमस्वल्पः रसे वीरे नियुञ्यते । 

जगदेकः 



धन्यासी 

---पथमरागः 
~ ( 

धन्यासिका केरिकमध्यमस्य 

शद्धादिभूतस्य रिदीनमङ्गम । 

षड़जम्रहांरा गपदुबेखा स्यात् 
धन्यासिका वीररसे प्रगेया ॥ 

धन्यासी--रागाङ्गरागः (वीणायां वादमक्रमः) 

षडज करत्वा प्रह प्रोच्य तृतीयं च चतुर्थकम् । 

आपव्वमं द्वितीयादीन्कमादारुह्य चेरपुनः ॥ 

अऋमेणेवावयोहेण दयक्ता खायिद्धितीयकम् । 

स्थायिनः प्रथमे गत्वा ग्रहं तस्मात्तृतीयकम् ॥ 

त तृतीय चोच्ाये धन्यासी स्याद्रहान्तिमा । 

वैणिकः कैशचिदेवास्याः पच्चमोऽपि ग्रहः स्मृतः ॥ 

घन्यापीरागः 
अतः परन्तु धन्यासी शुदधकेशिकमभ्यज । 

षड़जांशगरहसंय॒क्ता षाडवा न्यासमधभ्यमा । 

ऋषसेण परियक्ता स्वरपगान्धारपच्चमा ॥ 
हरिः 

--मेररागः (श्रीरागमेरः ) 

धन्यासिका प्रभातेऽसौ षड्जत्रितयमण्डिता । 

रिधहीना रसे वीरे गीयते गायकोत्तमः ॥ 
श्रीकण्ठः 

---रागङ्गरागः 

्रहराषड्जा मन्यासा गपस्वर्पा रिवजिता । 

थन्यासी गीयते वीरे जाता केशिकमधभ्यमात् । 

सर्वसैषु प्राकुहरे रागाङ्गमिति कथ्यते ॥ 
भट्माधवः 

रागः 
8 

शाद्धकेशिकमध्याङ्गे निमन्द्रा तारमध्यमा । 

ग्रहांशषडजा मन्यासा धन्यास्यट्पगपाप्बरी ॥ 
सोमराजः 

घन्यासीरागध्याचम् 

धात्रीवराहौश्चितचारुमण्डपे 

घटाधिरूढां चरणाधिनाथाम् । 

वीणाद्कचाग्रस्तसुनी ख्देदां 

धन्यासिकां मे मनसा स्मरामि ॥ 
|
 

मोक्ष 

धर्मिणी 

स्य धन्याश्रीः, धन्यासी, धनारी, धनासी इलयादिनामानि 

सन्ति। 

नीलोत्पलदयामलमूर्िरेषां प्रिय लिखन्ती विरहेण युक्ता । 

श्रीखण्ड्वाविरुसत्छुचा स्याद्धन्यासिका भाति मनोज्ञवेषा॥। 
श्रीकण्ठः 

धरणिः -यतिः 

यतिपयांयतः प्रोक्तो धरण्यो देशको विदेः । 

आवृत्तयस्तु मारज्ञेस्ताखानां परिभाषिताः ॥ 
परिवर्वनसंज्ञामिस्ता वाक्थविदगोचराः। 
धरण्यः पदमध्याऽन्ते भवेयुस्ताटनिणेयात् ॥ 

कुम्भः 

धरणीवराहः- देशीताः 
वराहे धरणीपूरे गयेोर्मध्ये प्रतद्रयम् । 5 ऽ 55 

गोपतिप्पः 

ध्रषह्वः-मेकरागः ( मेचकलस्याणीमेरुजन्यः ) 

(आ) सरिमगमपनिस. 

(अव)सनिधपमयमरिगस. 
मन्न 

धर्ममोटाणी- मेररागः ( रामपरियमेकजन्यः ) 

(भा) सरिगरिगमपधनिधपनिस. 

(अव) सधनिपमगरिस. 
मश्च 

धर्मप्रकाशशिनी- मेररागः ( नरभेरवीमेरुनन्यः ) 

(आ) सरिमपनिस. 

(अव) सधमगरिस. 
मज्ज 

धर्ममल्यकः- देशीतारः 

मगणों लद्रतो छौगः तारे स्याद्ध्ममल्यके । 

(११२ मालाः) 
| 

ताटखप्रस्तारः 

धमैवती-मेखक्ती (रागः) 
सरिग००्न्मपन्न्यन्निस.

 

सजन 

धर्मिणी - मेटरागः (कामव्धिनीमेरुजन्यः) 

(आ) सरिगमधनिस. 

(अव) सनिपमधमगरिस. 
मज्ज 



धते; 

धवटखः- प्रबन्धः 

पदैश्चतुर्भिरष्टामिष्षड़ मिवा रचितो भवेत् । 
विवाहादिषु कार्येषु मङ्गलेष्वेव गीयते । 
एकतारो भवेदेवे धवलः परिकीर्तितः ॥ 

धवलादिपदैः पादै राशी वादसमन्वितैः। 
छन्दसा येन केनापि कर्तव्यो धवलखाभिधः ॥ 
आशीरवादयुतेः पदिरीदग्ध बलपूर्वकेः । 
अनेन नियमेना्य गीयते धवलामिधः॥ 

धवटकेसरी-मेररागः (हनुम्तोडीमेकषजन्यः) 

(आ) सरिगञपधनिस. 
(अव) सनिपममगस. 

धवटवाहिनी-मेररागः (नरभेएवीमेखुजन्यः ) 
(आ) सरिगपनिस. 
(अव)सनिधपमगरिस. 

धवला-परा्कते द्विपदी 
विषमा -- चतुमोवर एकः जः गः 
समा -- चतुमोत्र एकः पश्चमाव एकः छः गः 

धवलाङ्गी- मेररागः (धवखाम्बरीमेरुजन्यः) 
(आ) समगमपधनिधस, 

(अव) सनिषपमगरिस, 

धवलाम्बरी--मेखकतां (रागः) 
सरिग ०० ०मपन्यनि०्स 

धसकः- देशीखास्याङ्गम् 
मध्ये मध्ये च नृत्तस्य विलखासभरनिभेरम् । 
अधस्ताश्त्न नर्तक्या नमनाद्ुचङ्कम्भयोः ॥ 
माद्यन्मधघुकराकरान्तछ्ुसुमस्तबकानताम् । 
वह्रीमवुङघर्बाणा ताख्वाद्यख्यान्विता । 
रारीरयष्टिः पविता धसकं तत्परचश्चते ॥ 

धसा-श्रुतिः 
षड्जस्य तृतीया श्रुतिः. (हयुमेन्मते) 
हनुमन्मते अश्छद्छैन श्रुतयः । 

| ५ ४ प 

शनः . - >, 
* 

19 धारणाः 

धातवः- (अवनद्ध) 
स्वरास्ते धातवः प्रोक्ता ये प्रहारवि्ञेषजाः। 

कुम्भः 

धतुः 

हरिपारः अर्थस्य यत्र निवहः पद बन्धेन द्रयते । 
नाम्ना धातुरिति प्रोक्तः सख सङ्गीत विशारदैः ॥ † 

हरिपारः 

धातुश्वतुर्धति कथ नु संख्याह्यस्यन्तराख्योपि च धातुरन्यः। 
सोमिशवरः एवं च प्चेति निरूपणीये कथ चतुर्धेति विनिश्यस्ते ॥ 

सदय च धात्वन्तरवर्णने ते सवानुयायी खलु नेष धातुः । 
प्रतते सारुगसूडमात्रेतवन्यत्र चत्वार इति प्रतीतम् ॥ 
धातुस्व्पं कथयामि सम्यक् धातुरू्बथ) धारणपोषणार्थत्। 

रं ओणादिके संप्रति कर्प्यमाने तुन् प्रयये धातुपदस्य सिद्धिः॥ 
रघुनाथः 

ये प्रहारविदोषोत्थाः स्रस्ते धातवो मताः। 
पुष्णन्ति वीणावाद्यै ये रक्तिं दधति चातुखाम् ॥ 

मल कुर्वन्तयदृषटतुषटं च तान् धातून धुना त्ने । 

विस्तारकरणाविद्धव्यञ्जनादचेति धातवः ॥ 
शाङ्गदेव 

विस्तारः, आविद्धः, व्यञ्जनः, करणम्-एते चत्वारो धातवः॥ 
धातवश्तुरखिहात् । विस्तारे चतुदश । करणे पच्च । व्यञ्जने दश्च ! 
भाविद्धे पव्व--इति । 

विरदाङ्कः 

[१ भा ® 

धातुपश्चमः--मरुरागः (घातुवधिनीमेर्नन्यः) 
मष {भ ) सरिगमपनिपस,. 

(अव) सनिधपमरिगमरिस. 
मनज्ञ 

मल धातुवधनी-मेरुकतां (रागः) 
सरिगन्मपधनिन्स 

मज्ज 

धातुबाद्यम्ू--घातवस्त ् ीविदोषाङ्गरी विरोष्रवेणस्वराः | 

रञ्जनया अद्रष्टवि शोषस्य क्रमेण चतुष्टयप्रथकृता विस्तार- 
व्यञ्जनाविद्धकरणसंज्ञा धातुवाद सप्रमेदरक्षणम् । 

अभिनवगुप्तः , 

चम धारणाः--दन्ताः 
ग्रहणाद्धारणाः भोक्ता दन्ता योञ्या विशारदैः। 
भयादङ्गलिदशे च ठृणादीनां च चर्वणे ॥ 

सोमेश्वरः 



ध्वर् 

धारा- वीणाचादनप्राणः 

धारा सापदं यस्यायुत्क्षेपपरिवर्वकौ । 

कर्वरारेफसं ज्ञौ च तथे वोद्केडारे फकः । 
मूैना स्खलितौ चेति कटत्वुरिह (!) तदिद्: ॥ 

दारेति नामान्तरम् । 
उतर्छेपः परिवर्तश्च ताभ्यां स्यादत्र कतरी । 
रेफेण सहिता तद्दुद्धेखो रेफसंयुतः । 
एय समयदितं प्राहुः धाराख्य वादन बुधाः ॥। 

--वाद्यम् 
सस्रछितो मूखेना चाथ क्तरीरेफसंयुतो । 
उदेख्ररे फो यत्रास्तां धारां जरते हरभियः 

--भङ्गत; 

लघुः द्रतद्टये गः पुनस्तथव । 
| 2 ० < ॥ 2 = अ 

धालिकामोर- मेरूरागः (नय्भैरवीमेखुजन्यः) 

(आ) सरिमपधनिस. 

(अव) सनिधघनिपगमरिस. 

धीः- सन्व्यन्तरम् 

इश्टार्थर््पयैन्ता चिन्ता धीरिति कथ्यते । 

परचित्तोपरुल्चिका बुद्धिः धीः । यथा- स॒द्राराश्षसे 

तृतीयेद्ध-एवमस्मास्ठिति चन्द्रगुप्रवाक््यम् । 

धीस्थाने मोजदेवः हिय पठति 

धीरम्--दरोनस् 
स्फ्टरसमभावगम्भीरे धीर मित्युच्यते बुधेः । 

(आः) सरिगपनिधस. 

(अव ) स नि धपमग रिस. 

चर द्तनयः 

२९.६९ धीरादयः 

धीररखूखितः- नायकः 

यञ्र त॒ धीरत्व सन्निवेङसोक्मायांडिलासमस्रण स धीर 
खखडितः । 

| यथा-अथ सरूरितयोषिदिति कमारसमवे । 
कम्भः भोजः 

धीरशङ्राभरण- मेख्कतां (रागः) 
सनच्रिन्गमन्पन्ध >= निस. 

सल्ल 

पाश्वदेबः धीररानन्तः- नायकः 

यन्ल तु घीरत्व अमीषामेव शास्राथोवगमपरिणस्या तदति- 
सत्बोत्तरं भवति स धीरप्रशान्तः । यथा- जीमूतवाहनः । 

भोजः 

दाद  धीरा- नायिका 
मध्याप्रगस्मयो्मानचिघो तविध्यम् । घीसयाधीरा परुषा चेति। 

स्ीणामीर्ष्याद्रतः कोपो मानोऽन्यासङ्किनि भिये । 
धीरा गप्तविकारा स्याद्ाद् राङ्गापेणादरिक्त् ।। 

धीरा रतिपरिश्नान्ता मूिंतापि पुनः पुनः । 
भिय ग्रोद्सादयलि या रते च पुरूषायिते ॥। 

उपचारैः सविन्येरथवा कमभाषितेः 
खेदंयत्येव नेश्चेत सापराध भ्रिय द्धा ॥। 

रार् दतिनयः 

धीरादयो नायिकाः 
धीराधीरा धीरा तद्वद्धीरेति मध्यमा चधा । 
म्रौढापि प्रागर्भ्याद्धेयंविरदोषेश् मानवरत्तिगतेः ।! 
धीरोदात्तगुणार्विता च रमणी धीरात्वधीसा भवत् 

मानादौ खदुरेव धीररूङितभरयेगणेरन्विता । 
सागरः | धीराघधीरविखखासिनी विखुसिता धीरोद्धतोक्तेगुणः 

म्रायः कापि च धीरभाक् सञ्ञायते सा कमात् ।\ 
नीरुक्छण्ठः 

सगः 

धीरादयः- नायिकाः 
सभ्यासिधानधीरा चन्कछोक्त्या वक्ति सस्मिता किच्चित् । 
धीराधीरा दयिते सागंसि वक्रोक्किसि वंदर्सास्नम्।। 

अधीरमध्या परुषैश्च वाक्यैः कृतागसं वदछममाह कोपात् । 
अयथेवसुन्तास्सकराश्च मध्या ज्येष्ठा कनिद्धेति च 

ताद्धिघा स्युः ॥ 
नौीरखुकण्ठः 



धीराधीरा 

धीराधीरा- नायिका 
धीराधीरा तदुभये व्यनक्ति रतिचेष्टितम । 

शारदातनयः 

धीरोदात्तः- नायकः | 
र 4 रः < रध् ~ + य यज्ञ गुणसन्निवेडशचारुत्वादुदात्त स धीरोदात्तः । यथा - 

रामः। 
मोजः 

धीरोद्धतः बायकः 

धेयं यत्र गुणानां हीनाधिकयोगादुषहतं स धीरोद्भतः। 
यथा ~ द्रष्टिस्वृणीक्रत इस्यादि वीरचरिते । 

भोजः 

धुतप्- रिर 

पयायेण उनैस्तिर्यम्गतसुक्तं धुत हिरः | 

रार्यस्थानस्धितस्येव पाश्वेदेावरोकने ॥ 

अनाश्रासे विस्मये च विषादेऽनीप्सने तथा | 
ग्रतिषेधे च तस्योक्तः प्रयोगो भरतादिभिः ॥ 

+ 

रा ङ्गः 

क्रमेण चाकिते तियंक् मन्दं मन्दं धुतं शिरः। 

प्रतिषेधेऽनीप्सितार्थ विषाद विस्मये तथा॥ 

अनाश्चासे शून्यतायां काय पार्शरीबिलोकनम्। 
सव मेदो विज्ञेयः हिरः पाश्रौवरोकनपर् । 

विप्रदासः 

क्रमेण तियेङ्नमितं शनैरुक्तं धुत शिरः । 

धूननभ्- प्रतिमुखसन्ध्यज्गम् 

विधूतस्य नामान्तरम् । विधूतश्दे द्रष्टव्यम् । 

पूसी--खरसध्वाडनृत्तम् 
संहतस्थानके स्थित्वा शिखरद्वितय हदि । 

दक्षः पताकः प्रसरतः वामस्तु शिखसे हदि ॥ 

दक्षिणाङच्रिः पुरस्थः स्यात्सार्धताखान्तरे भुवि ) 
कुच्ितसानकेनाथ पादौ हस्तौ प्रसारितौ ॥ 
तिथगु्युवने क्रयोत्संहतम्थानकरे स्थितिः । 
धूसी ध्वाडस्तु गदितः सङ्गीतज्ञेः पुरातनैः ॥ 

२९७ धृष्टः 

धृतिः--शरवावृत्त् 
धृतिसंज्ञा च विज्ञेया रधुश्च गुरुकद्वयम्] 

यथा - उमेशः ~ इति एकः पादः । चत्तगीतयोः प्रयोक्तव्या. 
नान्यः 

व्यभिचारिभाव ध 

क~~ (~ , (~ क 

रोये विज्ञानश्च॒तिविभवशौचाचारगुरुभक्यधिकमनोरथार्थ- 
खाभक्रीडादयो विभावाः । अनुभावास्तु प्राप्रानां विषयाणासुष- 
भोगादग्राप्रातीत्तेपहतविनष्टानांमननोचनादयः । 

भरतः 

देहपुष्टिरुपलक्षण गता न तु ओोचनादीनामलुभावादीनाम् । 
रामचन्द्रः 

सुखडःखेषु समत्वेनोतपद्ते रतिः! तामचछ्त्वादिभिरभिनयेत्। 
सागरः 

--चिलामिनयः 

्नविज्ञानगुबादिभक्तेर्नानार्थसिद्धितः । 
छञ्नादिभिश्च चित्तस्य नस्पृद् धृतिरुच्यते ॥ 

रिरसः पाश्रमाने तु कपित्थो छलितार्थकर | 
लिपताकः प्रूरोभागे गुरुभक्तो विधीयते ॥ 

दरदिस्थाने तु सुरकखो व्योमस्थाने पताककः | 
मोक्षज्ञाने दीयन्ति भरतागमवेदिनः ॥! 

पुरोभागे तु चतुरः ति्यग्बद्धस्थितो यदि । 
हंसास्य तन्मुखे चेव चाट्येच्छास््रवोधने \। 

विनायकः 

धृतिछन्दोवृत्तानि 
धृ्यामपि हि पिण्डेन वृत्तान्याकल्पितानि हि। 
तदुजञेः शतसहसे दवे शतमेकं तथेव च ॥ 
दिषश्िश्च सहस्राणि चत्वारिंशच्च योगतः। 
चत्वारि चव वृत्तानि समसंख्याश्रयाणि तु ॥ 

भरतः 

धृतिवधेनः--मेकरागः ८ धीरराङ्कराभरणमरजन्यः ) 
(आ) सगमपधस. 
(अव) सनिधपमरिगरिस. 

मज्ञ 

धुः 

ठजाङ्कं तिरस्कृय कुयाद्वयवसितं तु यः| 
सावष्टम्भ इवान्येषु नरोऽसौ धृष्ट उच्यते ॥ 

भावविवेकः 



यनुक: 

धेनुकः-मेखुकता 
सरिन्गन्मन्पधन्न्निस,. 

धेनुकंहसतः 
तजेनीमध्यमे चोभे कनिष्ठानामिकेप्युभे । 
स्वस्तिकेन रुगेदित्थं घेनुहस्तोऽस्य देवता । 
सुरभिर्गोस्तमेष्वेव चतुर्दिक्षु नियुज्यते ॥ 

गौरीमतम् , 

धेनुशखः-देरीतालः 
दरतो गुः प्छुतश्चापि ताले धेवुञुखाहये । 

२४ मालाः । 

धम् 
चापेरेनानुपहता सबार्थेष्वविकत्थना 1 
स्वाभाविकी चित्तवृत्तिः ेयमित्यमिधीयते ॥ 

येयैवान् ` 
वेदना यश्च राक्तोऽपि निहतु बहा अपि । 
वह्ेरिव शिखास्तोयेनैरोऽसो ध्यवान्भवेत् ॥ 

तीरख्पस्तारः 

भावपिवेकः 

भावविवेक 

धेर्यादरी- मेरुरागः ( नरभैरवीमेटजन्यः ) 

(आ) सगपनिस. 
(अव)सधपमरिगरिस. 

धैवतम्-खरहस्त 

पताकः पुद्धिताकारो रेचितत्वमुपाभितः। 
रता दृष्टिश्च विज्ञेया धवतार्थ प्रयुज्यते ॥। 

वतः 
घमिद्धिरेव बोद्धयत्वाद्धेवतोऽयुदाहृतः । 

श्वेङ्गरः 

कुम्भः 
गत्वानासेरधो भग वसि प्राप्योर्ध्वगः पुनः । 
धावन्निव च यो याति कण्ठदेशे स धवनतः ॥ 

सद्गीतसरणिः 

चैवतो गौरवर्ण स्यादेकवक्त्श्चतुभुजः । 
वीणाकटडाखद्राङ्गफल्सोभितसत्करः ॥ 

शम्भुस्तु दे वस इवेतं दीपं स्याहषिजं कुखम् । 
रसो भयानकञ्चाश्रो यान गाता तु तुम्बुरुः ॥ 

२९८ 

सुधाकलश 

उष्णिक् छन्दः करुणरसः, ददुरो वदति, ऋषिकुलीनः. 
चम्पकप्रभः, क्षत्रियः, श्ेतद्रीपमूः, सलयलोकवासी, चोखूदे- 
दीयः, शुक्रवारजः, सामवेदी, कौमुदशाखी, चत्वारिजिद्ा- 
षिकः, षट्कलावान्, क्षात्रक्मणि प्रयुक्तः, नीचस्रः त्रिश्रुतिः. 

पण्डतमण्डरी 

धैवतस्वरमन्तः 
गोपुच्छ हृदयाय नमः । सखरोतोवदहः रिरसे स्वाहा । समा 

दिखायै वषट् समा कवचायहूुम्। अर्तिसमः नेलत्रयाय वो- 
षट् । हाहा ऋषिः प्रतिष्ठा छन्दः शची देवता । टेङ्ठीसौं 
ध नमः। 

जगदेक 

धेवताभिनयः 
काङ्गूहस्तव कृतवा दृष्टया बीभरसया तथा । 

परावृत्ताख्यमृध्नो च प्रयालीढाभिधेन च । 
स्थानकेन विनिर्ददयो पैवतो निपुणिनैरैः ॥ 

दामोदरः 

चैवती- जाति ५ 

अवोच्यते यैवतिकास्यजतेरसौ हि तत्र्षभयवतो दधौ । 
आरोहणे किञ्च सपो विलक््यौ तदौडुवं स्यास्सपयोशच लोपात् 

नैष्कामिकाया भवति ध्रवाया गनि पुननोटकपूरव॑काद्कं । 
जातेरमुष्या विनियोग उक्तः कडा भवन्यष्टगुरुस्वरूपाः ॥ 

जाताविह द्रादरासंभवन्ति गाने पुनस्सिहकिका च देही । 
सा डद्धकैःशिक्यपि ते त्रयोऽपि राग परिस्फर्तिमिहमयान्ति॥ 

रघुनाथः 

मैवा वैवतर्षभौ म्रहावैौ च। डुद्धावस्थायां धवत एव 
न्यासः । विकरृतावस्थायां धवतर्षममध्यमा अपन्यासाः। 

यैवतो न्यासः । पद्छमहीन षाडवम् । पच्चमषड्जदीनमोडु- 
वितम् । षड़जपख्छमस्वरौ बलो कर्तव्यो । कचिद्भनीयो । पच्च- 
स्वरपरस्तारः । न्यासपरस्तत्परो वा मन्द्रः । पणोवस्थायां गा- 
न्धारमधभ्यमपच्चमनिषादानामरपत्वम । एतेषामीड़ वितेऽस्पत्वन्। 
शेषाणां च बहुत्वम् । भस्याः सप्राराः रिषभादिभूछेना । 
ताः पच्छपाणिः । एककरथित्रमा्गे मागधी गीतिः । दिकसे 
वार्तिके संभाविता गीतिः। चतुष्को दक्षिणे प्रथुलखा गीतिः। 
चेत्रे कलारचतखः । दक्षिणे कटा द्वादश्च । वार्तिकेऽष्टचत्वारि- 
शत्कछाः। रसाः वीरबीभत्सभयानकाः । धरवागाने प्रथम- 

क्षणिके विनियोगः । 
मत्क 



धेदतीकंपारगानम् 

--ध्यानम् 

यस्या वपुमेवसुधारसनिर्विरोषं 
पीते तदप्यतितरां नयनेर्महेशम । 

आपीयमानमभितो विदधाति देहं 
तां धैवतीमनुगुणामनिडे नमामि ॥ 

जगदेकः 

घैवतीकपाटगानम् 
यत्र स्यात्पव्वमो न्यासो बहुमध्यमधवतो । 
गान्धारर्षभकावल्पौ तरौ तंहैवतीभवम् । 
षाड्ञ्या इवाष्टकठिक कपार समुदीरितम् ॥ 

अभ्रिज्वालेद्यादीनि पदान्यष्टौ । 
कुम्भः 

येवतीकपाठम् 
पडजद्वरम्रहडः षडजापन्यासविषहितसुश्चरीरम्। 

स्दस्पतररिषभगान्धारस्वरर चितं भवेदेतत् । 
मध्यमधवतवबहूखे पूण सङ्खतमपि च यत् षाड्ञ्याः ॥ 

धवला यैवतीसकपाटपाणिका प्डजग्रामे चेक्चकैशिके तु 
दरया सिहलिकया गीयते इदं अषकटम् ॥ 

न्यः 

अथोच्यते धचत्तिकाकपाख्टक्ष्माधुनारः पुनर षड्जः । 
रिगाविहास्पौ नितरां तथापन्यासो वहू मध्यमथेवतो च । 

अश्टोकलाःरिएटमिहच्र षाड्जीजाताविव स्यादखटं प्रयोञयम्॥। 
रघुनाथ 

धौम्यः- मररागः ८ धर्मवतीमलजन्यः ) 

(आ) सरिगमपधस. 
(अव)सनिधपमगरिस. 

1 प 

-मेररागः ( मानवतीमेख्जन्यः ) 

(आ) सरिगपधनि-स. 
(अव) सनिधपमगरि-स. 

मञ्च 

घौरेयणी-मेटराग : ( शुभषन्तुवराटीमेरजन्यः ) 

(आ) सरिगमनिस.. 

(अव)सनिधपमगरिस. 
| मघ 

धौरिकः- मेलरागः ( केनकङ्गीमेखजन्यः ) 

(आ) सर्मिपधनि-स. 
(अव) सनिधपमगरि-स. 

भरुवप्दनृत्त् 

ध्रवः-- क्रिया ( ०,अङ्गप् ) 
क्रियाराब्दे द्रष्टव्यम् । 

--तारक्रिया 

छोटिकाश्दपूर्वसतु स्तपातो धवो मतः। 
अव केचिदत्तिखाधयाः ध्रवपाते न मन्यते । 

तन्मते तु कलाः सप्र ताभिस्ताख्मतिभेवेत् ॥ 

--भरवः 

सर्वपातस्ितत्वाश्च वि्ेषाभावतस्तथा । 
करस्य ध्रव इत्युक्तः । 

सङ्गीतसवैस्वम् 

तारः 

ध्रवतालः पुनद धा नाटथदण्डी ध्रुवस्तथा । 
वीणावचध्रवश्वेति नाटथदण्डी घ्रे रघुः ॥ 

चतुरक्षरवनादौ गुरुः पश्चादशक्षरः। 
वीणावाद्यघ्रवे त्वादौ धू द्रौ चतुरक्षरौ ॥ 

ततः पडक्षरोच्चारसम्मितो खुघुदोखरः। 
चतुदैशाक्षरमिता वाहयेतावुभो ध्व ॥ 

ध्रवयोरनयोस्तावत् नाटयदण्डी ध्रव: पगम्। 

प्रामाणिकः शास्त्रदृष्टः स एव भुवि चेणिके 
वीणायौ वाद्यते रक्तिखाभात् धातत्रयान्वितः ॥ 

केटमखी 

धुवपदनृ त्तम्- देदीनृत्तम् 
गीयमाने धवपदे गीते भावमनोहरे । 
नर्तनं तनुयात्पात्र कान्ताह्।स्यादिदृष्टिजम् ॥ 

नानागतिरसद्वावमुखसागादि सयुतम् । 

सुषुमाराङ्ग विन्यासं दन्तोद्योति तहावकम् ॥ 

खण्डमानेन रचितं मध्ये मध्ये च कम्पनम् | 
यत्न मृत्यं भवेदेवं ध्रपदाख्यं तदा भवेत् ॥ 

प्रायो मध्यदे ङीयभाषया यत्र धातवः । 
उद्राहधुवक्राभोगास्त्रय एते भवन्ति ते॥ 

उद्राहरदितं चिःपरे त्राभोगवर्जिंतः्। 
उद्राहाभोगरहितमन्वथमपरे जगुः । 
स्याद्क्षिरविकारादिश्वङ्गाराङृतिसूल्षके 



धुवातालाः 

धुवातालाः 
तत्र ्योम्पठः- 

घवो मछ्योरूपकश्च म्पा चरिपुट एव च । 

अठतदेकतांरौ चेलय्टालङ्कतयः स्छृताः ॥ 
वेद्कुटमखी 

अच्र गीताखङ्काराः धुवादितारुसम्मिता उक्ताः। 

धुवादि तारः 
ध्रवो मछयो रूपक्श्च द्यपा चिपट एव च। 
अटतार्श्चैकताटः सप्तताटाः प्रकीर्तिताः ॥ 

भरतक्रट्परता 

आदयो घ्रवस्ततो मण्ठः प्रतिमण्ठो निसारूकः । 
अटताखस्ततो रास एकताख्श्च सप्तमः ।, 

धुवं षोडराविधं मण्ठकं षडिध स्मृतम् । 
चतुर्विधं प्रतिमण्ठ षड़्धं च निसारुकम् ॥ 
षडिध मण्ठतारंच रासकं च चतुर्विधम् । 
त्रिविधं चेकतारं च गीतभेदाः प्रथक्प्रथक् ॥ 

| सङ्गातसारः 

ध्रवादितालजातिभेदाः 
चतुरश्रञ्यश्रमिश्रखण्डसङ्कीणजातयः। 
घ्रवादयो जातिभेदे; प्रत्येके पञ्च पञ्च च । 
ताराः सस्वाङ्कमात्रामिः जाता इति जरावैधाः ॥ 

भरतक्रल्पर्ता 

अयं भावः- धुवादिसप्रताटाः प्रव्येकं चतुर्रञ्यश्रमिश्रखण्ड- 
सङ्कीर्णजातिमेदेन पच्धा भवन्ति । सप्तापि पच्चरत्रिराद्धवन्ति । 
तत्र ताले ख्घोः चतुरुष्वक्षरकासे गहीतः । यथा - सरिगम । 
अयं चतुरश्रखघुः उयश्रस्तु उयक्षरोच । रणकार रघुः। मिश्रे रघोः 
सप्रखुष्वक्षरकाखः । खण्डटघोः पञ्टष्वक्षरकारः । सङ्कीर्ण- 
धोः नवरुष्वक्चरकाटः । भरतम्रोक्तमागेतारेषु पद्चरुष्वक्षर- 
कारो ख्घुः । यथा - सरिगमप इति । द्रस्य हिटष्वश्चरकालो 

गृहीतः । अनुद्रूतस्य एकलघूञ्चारणकालः । तालविधाने कुः 
छन्दोदिधानाद्धिज्नः । 

ध्रवतारस्यैको ख्घुः एकं द्रत द्रौ घु । तत्र चतुरश्रजातौ 
चतुमोत्रप्रहणिन खघुद्धयस्य दादङ्मात्राः। द्रूतस्य द्वे मात्रे। 

आहय चतुदैशा्षरीयं माजा । चयश्रजातो मात्रा तिरुणनेन 
खधुनां नवमात्राः। दूतस्य दवे मात्रे । आहत्येकादस् मात्राः । 
भिश्रजातौ कघोः सप्रमात्रागुणनेन लघूनां रतस च खथेर्िराति- 
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मात्राः । खण्डघ्युवजती पञ्चसंख्यया गुणनेन खघूनां पच्चदश 
मालाः । द्रृतस्य देमात्रे आहय सप्तदञ्चमात्राः। सङ्गीणजातो 
ध्रवताङस्य नवाङ्कगुणने रघूनां सप्तविंशति मात्राः । द्रतस्य माघ्रा- 

द्यस्य हि तत्वे एकोनघरिरात्। तथव चतुरश्रमध्ये खघुद्रतख्घुखक्षणे 
चतुरक्षरगुणने द्रतमाच्राद्वयसहिते दञमात्राः । च्यश्रमध्यस्य 

अष्टौ मात्राः । अनेन प्रकारेण सिश्रमध्यस्य पोडशमाच्राः। खण्ड- 
मध्यस्य द्वादश्च। सङ्कीर्णमध्यस्य पिहातिः । रूपकस्य लक्षण 
द्रत छ्घु । चतुरश्ररूपकस्य षण्माताः । त्यश्ररूपक् पच्च । सिश्र- 

रूपक्रे नच । खण्डकरूपके सप्र । सङ्कीणरूपकस्यकादद । पाया 
एको ठघुः। अदत द्रत छक्षण भवति । अनुद्रूतस्थका मात्रा । 
तक्रमेण चतुरश्रद्पायाः 4-11-2 = इति सप्रमाच्राः । उयश्र- 
य॑पायाः षट् । मिश्र पायाः दज्च । खण्डञ्चपाया अष्टौ । सङ्कीर्ण 
पाया द्वाद्श्च । त्रिपुटताठे ख्ु ढे द्रुते। चतुरश्रत्रिपुटे 
4--2 +-% = अषौ मात्राः। च्यश्रत्रिपुटे सप्न। सिश्रधिपुटे 
ए दश्च । खण्डल्िपुटस्य मात्रा नव । सङ्कीर्णतिपुटस्य जयोदश । 
अटताके रघुदयदूतद्वयलक्षणे चतुरश्रा तः 4 14 1 1-% = 
द्वादहमाच्राः । मदस्य चयश्र दद्मात्राः। सिश्रटरस्याष्टादश । 

खण्डादुस्य चतुर । सङ्कीणास्य दाविति: । एकताटस्य छ्षो- 
रेकस्य चतुरश्रसेदे चतस्रो मात्राः । च्यश्रमेदे तिखः। मिश्र- 
मेदे सप्रमात्राः। खण्डजातो पञ्च । सङ्कीर्णे न । 

ख्यतालास्तु, वरनिका, दरतमध्यविरम्बिताः, महकः, छिन्कः; 

खण्डकः, खण्डिका, वामश्रुवा, द्विपदी, छिन्ना, खण्डधारा, 
. जम्भेटिका, अवक्रष्टकः, किकः, खलीरिका (?), भधेचतु- 

रश्रः, अधांधचतुरश्रः, अ्न्तपाददीनः, मन्दगतिः, पञ्वाछिका, 
उत्फु्टकः, कादम्बः, तोटकः, चचेरीयः, नतंकः, मिश्रकिकः, 
अ थेककिकः, आविद्धः, पण्डरः, मुखरिकः, चितः, उपचितः, 
रमणीयः, विटोरः, म्धवरी, विष्कम्भः, ठघुः, आक्षिप्रिका, 
गुक्जितः, पारणः, रागवधेनः, उद्वीक्षणः, उदीपनः, करण्टकः, 
अ्धंकरण्टकः; इति बहवः. 

दोखा, बाला, सुभद्रा, सङ्गता, प्ते चत्वारो विभङ्गाः 

कुरिखा, आक्षिपिका, यश्चा, चतुरश्रा, बता, संयुक्तिका, 
एते षड़पभङ्गाः तालाः 

हेत्या, चिगता, संपक्ते्ाकः, नक्कुटः, नक्कैटी, खञ्जकः, खञ्षिक।, 
आ्रीडिता, विस्वा, एते द्रादश्भर्ताखाः। भङ्गतालस्तु 

चञ्चत्पुटः, चाचपुटश्च (एते मूकतालौ) । चच्न्पुट चाचपुटाभ्यां 
भङ्गताखाः कखामात्रभेदादुत्प्यन्ते । 



वा 

समुद्रः ताछिका, व्यापकः प्रस्वारः, उयश्र, चुर्र 
मिश्र, पुरं, चूलिका, वक्त, अपरवक्त्, माला, इत्यज्गानि । 
मागीतारो यथाक्षर इति नाश्ना च कथ्यते । मागेताटेषु पक्व 
षट्पितापुत्रकस्य पञ्चपाणिः उत्तर इति नामनी ठ्यवदह्धियेते । 

नान्यः 

--ताखः 

नान्यस्तु तारम्याङ्गान्यष्ठाविंशतिसंस्यकान्युक्तवान् । तेषा- 
मङ्घानां प्रयोगो सप्रगीतिगायने मागेतारप्रयोग एव नान्यत्र । 
तानि यथा - विदारी, महाविदारी, एकक, विवध, तृतीय, 

चतुर्थकं, अवगादं, आरोही, ग्रवृत्त, अवरोदी, पादाः सन्धिः 

माषघातः. वज्र, संपिष्टकं, उपवर्तने, उपपातः, वेणी, प्रवेणी, 
स्थितं, प्रवृत्त, माहाजनिक, मुख, प्रतिमुख, वेह्यायसिर्क, ज्ञाखा, 

प्रतिशाखिका। दत्तिरेन कन्मपातः, पादभागः, मात्रा, परिवतेः, 

वस्तु, विदारी, अङ्ग, खयः, पाणिः, यतिः, प्रकरण, विधिः, 

आसारिव, पाणिका, गीतिः, मागः, इति सप्रदशाङ्गानि तार- 

स्योक्तानि । 

ताः मामैदेशी मदेन द्विविधः मागेतालो भरतेन पञ्चमिभ- 
देसक्तः। यथा--चचत्पुट, चाचपुट, संपकेाकः षटूपितापुत्रक, 

उद्भद्य मागमैतारमेदाः। तेषां गुरुखवुपतेषु मात्राभङ्गेन भङ्गताखा 

जायन्ते । भङ्गाः विभङ्गाः उपभङ्गाःः इति । भङ्गताटेष्वनन्तेष्वपि 

द्राघ्रिरदेव ऋषिभिगरहीताः। ते सप्रगीतिप्रयोगेष्वेवोपयुज्यन्त 

इति नार्बाचीनैर्निरक्ताः । भङ्गताल एव छ्यताल्य इति केशचि- 

दयवद्धियन्ते। अञजुनाञ्जनेयादिभिः पबादिताखाः सप्र वार वा 
विनियुञ्यन्ते। त णवाधुनातनगायनेः प्रयुज्यन्ते । देशीताखाः 

मत्ङ्गादिभिः प्रवर्तिताः । नन्दी ण्केत्तररातमेव ताखानां मितिं 

कृतवानिति हरिपाखादिभिरुक्तम् । नारदनन्दिनोः दरीताल- 

सुद्राख्यम्रन्थे सप्रशाते तालाः उक्ताः । जगदेकादिभिः भिन्नक्रमेः 

ताला निरूक्ताः। अत्र गोपतिप्पभुपाठेन तालदीपिकाख्यम्न्ये 
लक्ष्मीनारायणेन सङ्गीवसूर्योदये च प्रत्येकनाममिः, स्वविरुर- 

रक्षणैः विरातयुत्तरद्विराततालः निरुक्ताः । देवेन्द्रानन्तवेदादिभिः 

स्वनृत्यराेषु देशीताटानां बहवो भेदा निदर्धिताः। 

तारः काङसाम्यमिति दत्तिः । तारत्साम्य भवेत्साम्यादिह् 

सिद्धिदचेति । 

तालः चृत्तगीतवायेषु काठमाने, इति भरतमतम्। अब काटो 
छष्बादिमितया क्रियया सम्मितः। क्रिया तु सराब्दनिदञ्जव्द- 

रूपहस्तक्रिया । 

संयोगे च वियोगे च तल्योरुभयो्यंदा । 
अति गतिना नान्य य नान्न एठिन्निर्तिनः ॥ 

३०१ धुवा 

इति अंतान्तरमच्युतोदाहतम् । 
तारुस्तटप्रतिष्ठायामिति धातोधैखन्ततः | 

घञिप्रातने वृद्धिः । तान्ति प्रतितिष्ठन्ति गीतवायनत्तान्यत्रेति 
ताः । यद्वा तस्यन्ते प्रकारयन्ते चत्तगीतवाद्यानि मेनेति वाः 

भथवां 
तकारः शङ्करः प्रोक्तो टकारः शक्तिरुच्यते । 

रिवडक्ति समायोगात् ताखनामामिधीयते । 
शिवशक्तिरुच्यते। अच्युतः 

धवो निश्चर एवायं समाख्यातो श्रृवास्यया । 
हरिपालः 

--चवारङ्कार । 

धरवताठेन संबद्धो धवार ङ्कार उच्यते । 
धुबतालः पुनदैधा नास्मदण्डीश्चुवस्तथा ॥ 

वीणावाय् ध्रुवश्वेति नार्यदण्डीध्रुवे रधुः । 

चतुरक्षरव।नादौ गुरुः प्रतिदशाक्षरः ॥ 

वीणाबाद्यधुवे त्वादौ टधू दौ चतुरक्षरो । 
ततष्षडश्चरो्वारसम्मितो छघुशेखरः ॥ 

चतुदसा्षरमितावाहयेतावुभो श्रवो । 
श्रवयोरनयोस्तावन्नाख्दण्डीध्रुवःपरम् ॥ 

प्ामाणिकदटाखदरष्टः स एव मुवि वेणिकेः। 
वीणायां वादयते रक्तिखामाद्धावुत्रयान्वितः ॥ 

सरिगमगरि सरिगरि सरिगम रिगमपमग रिगमग रिगमप 
वद्ररमखी 

धुवकः--वादप्रवन्धः 
यश्चानेकेषु वाययेषु स्यादाव्त्तोऽन्तरान्तरा । 

वायेषु ध्रवभावाच्च ध्रुवकः परिकीर्तितः ॥ 
वेमः 

ध्रुवको भूरिवायेषु स्वादात्रत्तोऽन्तरेऽन्तरे त 
शार 

थ॒वका--(क्रिया) तायङ्गम् 

क्यादव्दे द्रचन्यम् । 

धवा 
धुवासंज्ञानि यानि स्युः नारदप्रसुेटिजः । 
गीताङ्गानि तु सबीणि विनियुक्तन्यनेकञ्ः ॥ 
ज रचः पाणिका गाथाः सप्ररूपङ्ग एव च । 



धुषादिषु काः ३०२ 

सघ्ररूपप्रमाण हि तद्धवेयमिसंश्ितम् । 

धरवमन्योन्यसंबद्धा यस्माततस्मा्ूवा स्मृता ॥ 
४ भरतः 

_ प्रबन्धः | 
उत्तमप्रसुखभदेः त्रिधेय परिकीर्तिता । 
पदान्युद्राहके पञ्चाभोगे कि पदानि च । 
स्वरैः पदैदच गीयन्ते देशीरागेर्मनोहरः। 
अभिोगोऽस्य पदे नाम बिरुदानि च पच्मे ॥ 
गीयन्ते यत्र सा धीरेरुततमस्वे भ्रतिष्ठिता । 
पदैश्चतुसी रचिता मध्यमा कीर्विता बुधः| 
पदेखिभिर्विरचिता भवेदधमसंज्ञया ॥ 

हरिपारः 

श्रवादिषु कखाः 
ध्रवमार्भ कल्या ज्ञेया घुरावोदिकस्पना । 

चित्रे मात्रे उमे कटा । 

मालाश्चतस्स्तु कला वार्तिके दक्षिणे पुनः। 

अष्टौ मात्राः कटा ज्ञेया । ॥ 
४ 

भरवा्रयोगविधिः 
वस्तु भ्रयोगं प्रकृतिं रसं भावं ऋतुं वयः । 
दे कालमन्रस्थां च ज्ञात्वा तत्तद्धिधा ध्रुवा ॥ 

मयो्तठगरा प्रयोगज्ञैः प्रयोगः पुनरुच्यते । 
आदौ गीतमथो वाद्यं ततो नृत्त च योजयेत् ॥ 

एतेषां मेखन यत्त स प्रयोग उद््रृतः । 
यानि वस्तूनि वाक्येषु व्रक्तव्यानीह् नाटके ॥ 

लानि सर्वाणि गीतेन प्रयोञ्यानि प्रयोक्तमिः। 
ध्रवायारयौरसेन्यादिभाषाणां नियमश्च यः। 
छन्दसां नियमस्तद्रदोपम्यार्थपरिग्रहः ॥ 

धवामेदाः 
सीर्षकी चोद्रता चेवाऽनुबन्धा च विरम्बिता । 
अङ्किता चापछ्ष्ठा चेत्येते मदाः प्रतिघ्वम् ¦ 
षड्क्ता मुनिना तेषां कमा्टक्षणमुच्यते ॥ 

बेमः 

घवा पच्चविधा ज्ञेया प्रथमाक्षिपधिका भवेत् । 
प्राविरिकीं द्वितीया च तथा प्रासादिकी पुनः। 
अन्तराख्या चतुर्थौस्यादम्या नेष्कामिकीति च ॥ 

नान्यः 

धवामेदहेतेवेः 
अथ जातिभ्रमाणं च प्रकारौ नामकरपना । 
सथान चेति ध्रबाणां स्युः मेदकाः पञ्च हेतवः ॥ 
वृत्ताक्षरप्रमाणं तु जातिरिदयभिधीयते । 
षटला्टकले चैव प्रमणि दे प्रकीर्तिते ॥ 

समाधेविषमाणां तु वृत्तानां तु विधीयते | 
नास्यज्ञेः .......... . .. . प्रकार इति कथ्यते ॥ 

कुराचाराश्रय नाम यथा नृणां विधीयते । 

तथा स्थानाश्रयोपेता ध्रवाणां नाम कस्पना | 

यद्रा वृत्तविेषेश्च ख्छया नाम कल्पयेत् ॥ 
वेमः 

धरवायोगे विधिः 
अनिवद्धपदा ज्ञेया विषमाक्षरयोनिता । 
छन्दो दृत्तपदैबद्धा निवद्धा कथिता ध्रवा ॥ 

सताटार्वनुमन्तव्याः दोषास्ताखवि वजिताः । 
उत्तमाधमपात्राणां रुरप्राया ध्रवा भवेत् ।' 

मध्यमानां समा प्रोक्ता रघुप्राया ध्रवाः स्मृताः । 
एकाक्षरादिषडिपयेन्तमधुना ऋमात् ॥ 

एकाक्चरादिषडन्ते चतुर्भिस्ता इष्यते । 
गायत्यादिजगलयन्तं द्विपदस्ताख इष्यते । 
जगयादि तूत्कृयन्तं तारः प्रतिपदे भवेत् ।: 

नान्यः 

धवारङ्कारः 

आद्यो ध्वस्तो मण्ठः ( मठथः ) प्रतिमठथो निसारकः । 
अरताटस्ततो रास एकताट्श्च सप्रमः॥ 

ध्रवष्षोडशरविधः मट्यकष्षड्विधः स्पत: । 

चतुर्विधः प्रतीमटयः षड्विघश्च निसारुकः । 

षड़धश्चाठताख्श्च रासकशच चतुर्विधः । 
त्निविधभ्चैकताख्ख्च गीतमदाः प्रथक् प्रथक् ॥ 

संगीतसार् 

प्वजिनी- घरावृत्तम् 
तृतीयपञ्चमान्ययानि प्रथमे सचतुर्थकम् । 
षष्ठे च नैधने चाथ गुरुणिष्वसिनी यथा ॥ 

विटसंति अ कमलसंडे पुष्पसुग धके कुसुमदटद्धा । 

(विलसन्ति च कमलषडे पुष्पुगैषे छसुमलटुन्धाः) 
भरतः 



ध्वजोन्नतस् 

ध्वजोक्रत्-मेखरागः ( धीरशङ्करामरणमेरुजन्यः ) 
(आ) सरिगमधनिस. 
(अव) सपमगरिस. 

ध्वनिः 
यत्रातिञ्ञायी व्यज्गयोऽर्थो वाच्यास्काव्ये भ्वनिभेवेत्। 
प्रधानभूतस्फोटाख्यन्यङ्गधस्य व्यञ्जकस्तु यः ॥ 
शब्दस्तत्र ध्वनिरिति व्यवहारः कृतो बुधैः । 
यस्माद्भावितबाच्यस्य व्यङ्गयस्य उयज्ञनक्षमम् ॥ 

शाब्दा्थयुगरं तश्च धवनिरियमिधीयते । 
ध्वनिः स्यादुत्तमे काव्यं सप्रबन्धस्सुदुरेभः ॥ 

शारदातनयः 

मन्द्रादिस्ानभेदेन यो नादः स्फुरति स्फुटम् । 
आरोहिक्रमतस्तज्ज्ेः स एव भ्वनिरुच्यते ॥ 

कावुखादिभेदा द्रष्टन्याः। 
पारवेदेवः 

--रागः 

अथ ध्वनिः पद्ठमाराम्रहम्याससमन्वितः। 
षड्जेन बहुखोऽस्पस्तु गान्धारेण तथर्षमे । 
संपूणष्षड़जमन्द्रश्च सोऽयं राग उदीरितः ॥ 

हरिः 

पञ्चमाशग्रहन्यासा षड़जग्यापी पमाधिका । 

रिगाल्पा च समन्द्रा च पूर्णे ध्वनिरसौ भवेत्| 
जगदेकः 

--भवाङ्खरागः 

तारखानविवर्जिता ग्रहविरलयशोक्तषड्जस्वरा 
मध्यस्थानगमभ्यमा धपपरियक्ता वितारस्वरा । 
भाषाङ्ग ध्वनिनामघेयमवनीभारव्रतासन्तत- 
श्रीतामेन्द्रकुखावतंसमणिना प्रोक्तं मतङ्गोक्तितः ॥ 

अत्र तामराजतनयः कासेन चरपो मन्थकत | 
कुम्भः 

रति त 

मन्द्रपच्छमप्रमा.श्चुतिः। 
प्ण्डितमण्ड्शी 

ध्वनिङडूनी-पबन्धः | 
डङ्किकायां प्रदे तस्यां आदिताखक्रते यदि । 
नान्तरा विरतिः कापि ततस्तालान्तरं घरवे ॥ 

३०३ 

कङ्कारमटरतााभ्यां विना मेटापकेन च । 
गीतभेदविरोषन्ञस्तदोक्ता ध्वनिक्ुटनी ॥ | 

जगं 

ध्वनिगुणमेदः 
उशचस्तरो ध्वनी रूक्षो विज्ञेयो वातजो बुधेः। 
गम्भीरो घनक्षीख्ध ज्ञातव्यः पित्तजो ध्वनिः 

स्निग्धश्च सुष्कुमारश्च मधुरः कफजो ध्वनिः । 
तयाणां गुणसंयुक्तो विज्ञेयः सन्निपातजः ॥ 

तुम 
ध्वनिप्रचुरता- वदो एत्कारगुणः 

ध्वनेः प्रचुरताखापपीवरत्वमुदाहतम् । 

ध्वनिमेदाः 
ह, क 

कावुखो बाम्बखब्धव नारारो- मिश्रकस्तथा । 
ध्वनिश्चतुर्विधः प्रोक्तो गीतवि्याविारदैः ॥ 

पाच 

ष्वाड्ृह्ख- देशीनत्तम् 
पुरोऽग्रे गिरिकन्याया महादेवेन दर्शिताः । 
ध्वाडा द्वादश्चसंख्याकास्तन्नामान्यमिदध्महे ॥ 

रायवबङ्काखनिदराङ्को दाण्डस्येवाइदिण्डकः । 
क 

हुरूमयी कत्रदिण्डः पक्षिशादूखकस्ततः ॥ 
राजपक्षी साटेवश्च ध्वाडास्सू्टूयुता मताः। 
अडारादन्तरौ धूसी मस्स्यपुटं चतुर्थकम् । 
स्थटस्था गदिता तदुज्ञेः भरतादिमुनीश्रेः ॥ 

ध्वाडाः-देरीनृत्तानि 
सूपुवोँरयुतियंव तेऽष्टौ ध्वाडाः प्रकीर्तिताः। 
चत्वारोऽन्ये समुखत्येदुचस्थितिविनिर्मिताः । 

विनिर्मिता ५ 

एवे द्रादहाधा ध्वाडाः शङ्करेण : | 

म् 

नङखा-- वीणा 

द्वितन्िका वीणा । 
नफुखादिलक्षणे द्रश््यम् । 

--बीणा (नकुरद्या वीणाः ) 

नफुराधितन्त्यो स्यातां द्वितितन्त्रीकले कमात् । 
दण्डाप्रतो तयोस्यक्ता मुष्टददमतःपरम् ॥ 



नकुलादिलक्षणम् 

तुम्बस्य बन्धने कयेमेकलतन्त्रीवदेतयोः । 
राज्ञोपदेश्चतः काय स्वररागप्रकाशनम् ॥ 

काय कोणेन विदुषा केषिदच्र प्रचक्षते । 
त्रीणि तुम्बानि तिखश्च तज्त्यो मद्रादिषु त्रिषु । 

स्थानेषु युक्तिमाशिलय बन्धनीया; प्रयत्नतः । 
शा गान्धर्ववीणा च पद्यवीणा स्वरंगिका ॥ 

नाद्वेदी श्रतिपतिरिति देशीविदो विदुः । 
षडवीणा दण्डमाने तु क्रमादासां निरूप्यते ॥ 

द्ण्डमान तु नरे मुष्टयः स्युर्लयोदञ् । 

धिवन्त्रिकायासुदिष्टमेकादरकयुष्टयः 

जञाङ्यौदि च्रिषु वीणासु स्यान्तुम्बह्धितय तथा । 
तन्त्रीत्रये दण्डमानं साधां स्यादश्मुष्टयः ॥ 

स्वराङ्गयां तुम्बमेके तु तन्त्रीणां त्रितय तथा । 
दण्डमानमथास्यां तु सार्धाः स्युदंशामुएटयः ॥ 

दण्डमानं नादवेदयां सपादा दशमुष्टयः। 

तिखस्तन्त्ीसतुम्बके ढे तथाश्रुतिपतिभेवेत् ॥ 

दङ्ाम॒ष्रिमिता दण्डे चितन्व्येककतुम्बिका । 
चित्रा स्यात्सप्रतन्त्रीभिनवमिः स्याद्धिपक्छिका ॥ 

न तल विस्तरः कार्यों नास्ति यद्लोकवत्मनि । 
कोणाङ्लीभ्यामनयोवीदनं तद्विदे विदुः ॥ 

चिवाङ्गद्टी वादनीया कोणवाद्या विपच्िका । 
इति ठयवस्थामनयोवीदने केचनाभ्यधरुः ॥ 

नङटादि रक्षणम् 
तन्त्रीट्रयेन नक्रः स्यादन्व्थां चितन्त्रिका । 
तन्ब्ीभिस्सप्रभिशित्रा विपच्ची नवभिर्मता॥ 

तन्तरीणामेकविश्चया कीर्तिता मत्तकोकिडा । 
५ १ ९ 9 ष क [न क 

मुख्ये सर्ववीणानां लिखानेस्सप्रभिः खरेः 

सम्पन्नत्वात्तदन्यास्तु तस्याः प्रयज्गमीरिताः । ` 

अस्यां षट रणानि सयुर धातुभिदो मताः ॥ 

उभयेषां भिदः प्व तद्रदाविद्धषतुजाः, 
धातवो देरावृत्तिश्थखयसिदातिरिव्यमी । 

तद्ततैरुदाष्टतास्तेऽत् नास्मामिरुपदर्धिताः ॥ 

तदूङ्ञेः मरतमान्यादिभिः। 

कुम्मः 

दम्मीरः 

२०५४ नदः 

नखकर्तरी _ वीणायां दक्षिणहस्तव्यापारः 

चतुर्भिनेखरे यत्र सीघ्र दक्षिणदस्तधीः । 
क्रमादाहन्यते तन्त्री तदास्यान्नखकर्तरी ॥ 

कुम्भः 

वादनम् (दक्षिणहस्तव्यापारः) 

कमाद् दरतनखेघोतश्चतुर्भिनलकतरी । 
शाङ्ग 

नटभेरवी--मेखकता (रागः) 
स०्रिगंन्मव्पधन्निन्स.. 

मधम 

नटमह्छारिरागध्यानम् 
नटमल्लारिरनीसे नरयन्छुतुकेन नतंयत् शिखिनः | 

कछितकदम्बो छकितो मिलिताणिः सोरभात्ककितः ॥ 
सोमनाथ ध 

नटवर्धिनी _ मेटरागः ८ नस्मैरवीमेरुजन्यः 

(आ) सरिगमधनिस. 

(अव)सनिपमरिगमरिस.. 
मन्न 

नटोरमी ` 
गुभङ्करेण सङ्गीतदामोदरे नामास्य गृहीतम्। मन्थो 

नोपटब्धः । 

नदटुः- मेख्कतां 

निगो त्रिश्रतिकौ यत्र पताद्यौ षड्जमध्यम । 
विदयुद्धनटमेखोऽसो शुद्धाषड़जम (रिषम) पञ्चमः 

शुद्धनद्रस्स विज्ञेयो ग्रहा खन्यासषडइजकः। 
भर, ^ 4 गमकेयीयते सायै यस्याद्या मूदेना मता ॥ 

ध्रीकम्ठः 

-रगः 

पद्वमगाम्धारावधिताये मन्द्रश्च दोषमको (?) नदः । 
म्यासाराग्रहधवतयुक्तः (पूर्णश्च) यैवतीजातः ॥ 

नान्यः 

पूर्णो धवतन्यासम्रदांशसटशष्रः । 
नट्रस्तारश्च मन्द्रश्च कृतगान्धारपद्मः ॥ 

मतज्ञः 

५. अ १ | 



नहनारायणः 

श्रीरागवत्तथा नदर: किन्तु नेषोऽस्पपद्चमः। 
धरितागो निमन्द्रश्च गमकेरुत्कटेयेतः ॥ 

ओरागवदिति। 

श्रीरागो यथा जालयादिष्ु षाडजः तथेदयर्थः । 
धरीटयादिना विदोषमाह । 

नारायणः 

नदुनारायणः- मेखरागः (केदारमेरुजन्यः) 
नटूनारायणो रागः षड्जत्रितयभूषितः। 
काकस्यन्तरसंयुक्तो गातव्यस्सर्वदा बुधैः ॥ 

श्रीकण्ठः 

गान्धारिकापच्चमिका समध्या, यज्नन्महेतुर्मपगसखराढ्यः। 
आन्दोछितशदोषरवश्च नट्, नारायणस्स्याद्भवयैवतांडाः ॥ 

नान्यः 

भवेन्मभ्यमगान्धारपच्मेषैहलो यदि । 
धान्दोछितस्यो धारो नटरनारायणस्तदा ॥ 

स्वरत्रयस्य बाहूस्यादुक्तस्यात्रापि जायते । 
रूपकाटापकावत्र प्रद्धकस्येव सर्वदा ॥ 

धेवतांशामहन्यासो न्नारायणो दिवा । 
नारायणः 

-मेररागः 

बेखावलीसमुदभूतो मासो रिन्यासको नटः। 

अवरोह गहीनः स्याद्रान्धारादिकमूरनः। 
सायं गेयः। 

महोबिखः 

-रागाङ्गरागः 

कक्कुभादुत्थितो न्यासमहयोर्धवतान्वितः। 
तारगान्धारभूयिष्ठो मन्द्रपच्चमरञ्जितः। 
पूर्णश्च वे कर्णे नहनारायणो मतः॥ 

भटूमाधवः 

रागः 

मध्यमे कैशिकीजातः षड़जन्यासांखकम्रहः । 
नटूनारायणामिख्यः शङ्गारे चाखिखस्वरः ॥ 

हम्मीर 

लिषड्जो गधवजैस्स्यात् रागो नटूनारायणः। 
मद 

नदटनारायणरागध्यानम् 
नव्याम्बुदश्यामतनुर्मनोज्ञः 

प्रफुहटपङ्केरदखोचनश्रीः । 
22: 

२०५ | -4। 

चतुभुजः शङ्कगदारिपदयः 
नारायणोऽसौ नितरां विभाति ॥ 

भीक 

सीकेसरी स्याप्पुरुषो नवीनः सङ्गतसाछे भरमिमादधान 
गायन् सतार सख्यं मनोज्ञः स्यज्नटूनारायण एष रागः | 

अथ सपूर्णः। 
संगीतसरप 

मटूनारायणः- रागः 

न्रूनारायणास्योऽथ रागः ककुभसंभवः। 
धेवतांशन्यासयुतो गान्धारस्वरतारकः। 
पञ्चमस्वरमन्द्रश्च पू्णोऽयं समुदीरितः ॥ 

दरि 
^ © 

नटमह्ारिका-रागः (सङ्ीणः) 
जाता नट्रस्याथ मह्टारकस् 

स्यादशाभ्या नटमह्यारिका च । 
सारर्यण 

नहटारागध्यानम् 
विदेशस्थस्य कान्तस्य वृत्तान्तमति विहर । 
नद्य रहितवेषीघा प्रछन्ती काकमादरात्। 

इयं संपूणां । नारीत्युच्यते ॥ 
सगीतसरणि 

अय नट-नतं, नाट-नाटर नाममि्यंवष्टियते । 
तुरङ्गमारूढ विशार बाहूरविञुद्ध चामीकरचारुवर्णः ¦ 
रणे प्रतापी रुधिराद्रेदेदो बिराजते ञुद्धनटास्यसागः ।| 

श्रीरेः 

मदा-- रागः | 

अथ नद्य तु संपूणां षड्जन्यासमग्रहांराका । 
तारमन्द्रो तु गान्धारे पक्छमे च समस्वरा ॥ 

नट नद्रपदख्याता सकम्पान्दोछितस्वरा । 
हासेऽद्धते च शङ्गारे गातन्या निरिमङ्गरे ॥ 

गरायण 

-- माषाज्ञरागः 

हिन्दोलपिञ्चयेस्पन्ना नदर गपधतारयुक् । 
निमन्द्रा सम्रहन्यासा संपूणा निप्रहाथवा । 
गातव्या पश्चिमे यामे रसयोः शुचिवीरथोः ॥ 

युषिः--श्चद्धारः। 
भद्रमाघवं 



नडनेरिः 

--प्रथमरागः 

हिन्दोखके पिञ्जरिका च भाषा 
नष्सततः स्यान्निधमन्द्रतारा । 

साराम्रहा तारतर गपाभ्यां 
समस्वरा वीररसे शुचौ च ॥ 

मोक्षः 

-- रागः 

हिन्दोरुपिञ्जरी भाषा तलना नट्र समस्वरा । 
ग्रपधतारा निमन्द्रा सन्यासांरा्ेहा तथा ॥ 

हम्मीर 

नउनेरिः - देशञीनृत्तम् 
दरतमानादादितालाद्धयो मूयो विवतेनम् । 
छितं भ्रमरं यत्र नडनेरिस्स उच्यते ॥ 

दामोदरः 

संहतस्थानके सूं गहीत्वा शिखरं हदि । 
कृता ततत्सौष्ठवेन शुर्यात्तु तख्दर्जिनी ॥ 

पतावौ पाश्चयोः पश्चाच्छनकेश्च प्रसारयेत् । 

पुनः शनैः पताकौ च तावानीय शिरो हदि ॥ 

कुरवा ततो दक्षवामपयायेण द्विवारकम् । 

ततः पताकः प्रसरः फुयाचच तदनन्तरम् ॥ 

चतुर्दिश्च प्रसरणं पताकस्य ततःपरम् । 
पर्यायेण पञ्चपदी सू ग्राह्या पुनस्ततः ॥ 

पर्यायेण रमिद्रन्दात्मकस्तु कृतकाख्तः । 

वामदक्षिणयोः पश्चास्पाश्धेयोस्िरिपं भवेत् । 
ततस्तु मखकं कृत्वा विधेयं तु तकारणम् ॥ 

नतम्-देशीख्पनम् 
तियैक् प्रसृतजङ्घाकं खस्तमुक्तकरद्वयम् । 

स्थानमेतन्नतं प्रोक्तं श्रमाङस्यादिदरोने ॥ 

--शयनयितिः 

ईषत्मसारिते जङ्घे यत्र खस्तौ करावुभो । 
आरुस्यश्नमखेदेषु नतं स्थानं विधीयते ॥ 

पाशवम् 
नतबाहूनितम्बांसं नते स्यादुपसपेणे । 

२०६ नदी 

--जानु 

भूमिप्राप्रे जानु नतं प्रोक्ते पातेऽभिवादने । 
भशोकः 

शानतं भूगते जानु भवेत्पादे नमस्छृतौ। ` 
। वेमः 

नता- जङ्घा 

नमजनायुस्तु या जङ्ग सा नता परिकीर्षिता । 
गतस्थानासनेष्वेषा वीररसिंहसुतोदिता ॥ 

भष्योकः 

_ नासिका 

मुहूर्विश्छिषटसंश्लि्टा पुटा नासा नतोच्यते । 
विच्छिन्नमन्दरुदिते सोच्छवासामिनयेऽप्यसौ ॥ 

विप्रदासः 

भयर्थसंश्छिष्टपुटाना सिका कथिता नता। 
उच्छिन्नरोदने सा स्याद्धिनियोगः प्रकीर्तितः ॥ 

सोमेश्वर इ 

---अ्वा 

मदाद्रीवा नताज्ञेयासा स्याद्ुषणबन्धने 
। वेमः 

नम्रा मीवा नता प्रोक्ता धीरैः कण्डावरम्बे । 
हारादिबन्धने चैषा कामिनीमिर्नियुज्यते ॥ 

धङहोकः 

नतम्-देशीनृत्तम् (उडपाङ्ग् ) 
नन्यावते खानक स्यान्मराडा चारिका तथा । 
ललितो रमये हस्तो नच स्यात्समतारतः ॥ 

वेद ६ 

अत्र नन्धावते देशीखानम्। मराखा-देशीचारी । समताटस्य 
छक्षणम्*-खो दौ स्यातां विरामन्तौ । 

नदी - धुवावृत्तम् (अष्टाक्षरम्) 
प्राम्यदि निधनगतं स्यादथ गुरु सततम् । 
यत्र हि चरणविधौ सा खलु भवति नदी ॥ 
हैसङकटसमुदिदे । भनख्गाः । 

भरतः 

हषोत्सुक्ये नदी कायां चेटीमिर्मदनोत्सवे । 
हिन्दोकुकेन रागेण ताः पादाक्षरेण तु ॥ 

मान्यः 



मन्दः 

नन्दः- प्रबन्धः 

सतारस्तेन्नकैर्गेयो युक्तो दििचतुष्पदेः। 
नन्दाभिधः प्रबन्धोऽयं बीणावायमनोहरः ॥ | 

कण्ठः 

नन्दर्न - मेररागः ( घीरशङ्करामरणमेर्जन्यः ) 

(आ) सरिमगमपधनिधस. 
(अव) सनिधनिपमगरिगस.. 

मन्न 

नन्दः- गीतारङ्कारः (निसारकमेदः) 

छतमेकं भवेद्यत्र क्रीडाताः स कथ्यते । 
अनेन गीयते नन्दो निय निस्सारुकोत्तमः॥ 

संगीतस।रः 

गीतारुङ्कारः (रासकभदः) 
पुतश्च गुरुरेकतर तारो विद्याधरः स्मृतः । 
यत्लासौ रासको नन्दो गीयतेऽभ्युदयः ज्युभः॥ 

संगीतसारः 

नन्दन्! प्रचन्धः 

कथ्यते नन्दनाख्योऽथ बिरुदेस्तेन्नकैयैतः। 
नन्दनाख्येन ताछेन नन्दनो गीयते बुधैः ॥ 

हरिपाखः 

_ -देशीतारः 
सीदतो च परुतश्वान्ते ताे स्यान्नन्दनामिषे ।। ० ° $ 

धधापपामा गारीसा 
जग 

कमाहपुतयोमंध्ये चिन्दुद्न््े तु नन्दने ।००5 

-वणीङ्कारः 
नन्दनो दि... ---गीरवा स्वर चतुष्टयम् । 
त्रयमादियुग गायेत्पुनरेवे चतुष्टयम् ॥ 

यथा-सरिगमसरिगम सरिसरिसरि सरिगम इ्यादि । 

व्युत्करमः--मगरिस मगमगमप मगरि इद्यादि । आरोही 
शवरोही च नन्दनः। मण्डताखानुगतत्वादट्ङ्कारत्वम् | 

वेमः 

संगीतसरणिः 

--गीतारङ्कारः (धुवभेदः) 

नन्द ्यन्दु वणाद्धिनेन्दनः सर्वसिद्धिदः । 
पुणश्चङ्गारवीराभ्यां कन्दुके च विधीयते । 
खधुद्यं विरामान्तं ताठे #न्दुकसंज्ञके ॥ 

नन्दद्रयेन्दुवणः पादः एकोनविरालयक्षरसंमितः। 
सगीतसारः 

नन्दासी 

नन्दनावरी-मेखरागः ( खरहरप्रियामेरजन्यः ) 
(भा) सरिगमपनिधनिस. 
(अव) सधपमरिस. 

नन्दयन्ती जातिः 
भथोच्यते लक्ष्म तु नन्दयन्याःअंश्चो भवेत्पञ्चम एव तस्याम्। 
ग्रहोऽत्र गान्धारकं एव नांञो भ्रदांशयेरेक्यमपोयतेऽत्र ॥ 

भोहुमरेदं पश्वममेव के चिन्मन्द्र्षभस्यात्र बहुत्वसुक्तम्। 
स्थानान्तरे तस्य ततोऽस्पता च स्यास्षड़जोपेन च षाडवत्वम्॥ 

स्यान्मध्यमम्रामिकहष्यकाख्या सा मूेना पच्छमपूर्विकाल ¦ 
` द्वािक्षदेवान्र कला भवन्ति चच्चत्पुटश्चाष्टकखोऽव ताटः ॥ 

स्यान्नारकस्य प्रथमे तथाङ्के गाने धवाया विनियोजने स्यात् 
गान्धारकेो न्यास इदोदितोऽपन्यासो तथा मध्यमपञ्चमौ ढो॥ 

मूर 

रघुनाथ 

नन्द्यन्यामपन्यासोज्ञेयो मधभ्यमपव्वमो । 
ग्रहो न्यासश्च गान्धारः पच्वमोऽशः प्रकीर्तितः ॥ 
अन्ध्रीवर्षाडवं ज्ञेयमनोडुवितमेव च । 
स्यान्मन्द्रषभसद्छारो लङ्कनीयश्च स कचित् | म 

योनिस्तु नन्दथन्या आर्षभिः पद्मी स गान्धारी इति सूत्रम्। 
अंशाः पट्वम एको मभ्यम एषो भवेदपन्यासः। 
गान्धारादिन्यासाः षड़ज विहीनं च षाडवं विदत् ॥ 

नान्यः 

नन्दहोराठी - मेर्रागः ( हरिकाम्भोजीमेखजन्यः ) 
(आ) सगमधघनिस. 
(अवे)सनिधमगरिस. 

मज्ज 

नन्दा प्राकृते द्विपदा 
विषमा--चतुमालिक एकः पद्मात्रिक एकं: 
चतुमात्निक एकः। 
समा--दढी चतुमात्रिकी जलग ` 

विरदाङकः 

--श्रतिः 

वतस्य प्रथमा श्रुतिः । 
भनूपः 

नन्दासी- रागः 

सषडजांशम्रहन्यासा धेवतर्षभवर्जिता । 
निषादमन्द्रा मतारा नन्दासी-ःनामतो हि सा॥ 

सोमेश्वरः 



नन्दिक्ाम्मोजी ३०८ 

नन्दिकाम्भोजी 
खटाधिष्ठितनायकस्य पुरतो दूरशतां खल्या 

दीपस्तम्भनिवासभूनिवसितामीषत्तदारोकिनीम् । 
नीखङ्गी भयसयुतां सुवबसनां लीरखनवोढां खदा | 

ध्याये कान्तिकरापकर्षणवतीं श्रीनन्दि काम्भोजिकाम्॥। 
रागखयागरः 

नन्दिकेश्वरः 
भरतार्णवकारः । अयमतिप्राचीनः। भरतमताद्धिज्नमेवास्य- 

सतम् 1 करणमूषणमिति नन्दिपरन्थोऽन्यः श्रयते । नन्दिकेश्र- 
मतादपूर्वरङञ चृत्तप्रक्रिया कीर्तिंधराचार्येण भरतमतत्वेन उदाहतेति 
अभिनवगुपरेनोक्तम् । वस्तुतः सा प्रक्रिया नाटके न भ्रयोञ्या 
नृत्तारम्भ एव प्रयोऽ्येति संप्रदायः । अर्य नन्दी मतङ्गात्मराचीनः 
यतः नन्दिके्रस्य द्वादराष्वरमूछखैना मतङ्गेन सम्यक् निषूपिता। 
भस्तार्णवस्य प्राचीनता सद्भिः संदिद्यते । अयं मन्थः की, ११५० 
कार एव्र रचित इति ज्ञायते । 

नन्दिनी-मेखरागः (नागनन्दिनीमेखुजन्यः) 
(आ) समगमपधनिस. 
(अव) सनिधपमगरिस,. 

मज्ञ 
प्रकृते मावावृत्तम् 

सः सः सखः सः 

विरदाङ्ः 

-- सूना 
गान्धारभामे षष्ठी । 
(आ) सरिगमपघनि. 
(अव) निषपमगरिस. 

नान्यः 

मनो नन्द्यते तेषां नन्दिनी षड़जसंश्चिता। 
क्षीणां स्नातकानां च विश्वेदे वाश्च देवतम् ॥ 

नान्यः 
नन्दी- देरीतारः 
नन्दिताले च विज्ञेय छोद्रतौ छोगुरुद्रयम् । ० ०। 55 

सुभा 

-- हस्तः 

कनिष्ठानामिकाङ्गष्टाः संश्िष्टाश्च विशेषतः । 
तजनी मध्यमे वक्रे नन्दिहस्त इतीरितः ॥ 

पुरोमागस्ितो तौ चेदरषभार्थनिरूपणे । 
ईडानवाहनार्थेऽपि नन्दिहस्तो नियुञ्थते ॥ 

विनायकः 

मूर्छना 
नान्दीति नामान्तरमप्यस्या दड्यते । 

नारदादिमते नन्दावर्तम्रामे प्रथमा मूरेना । नारदादय इति 
नारदीयरिश्चाकारः, वादिमत्तगजाङ्कशाकारेणोच्यते । 

नन्धावर्तोह्ववे भ्राम मृदं याति यदादिजिः। 
स्वरो नन्दीति सा नाम मूेनां भरतोऽनवीत् ॥ 

वादिमत्त 

नन्ावतंम्- देशीखानम् 
बधेमानस्य पद्योर न्तरं चेत् षडङ्गुलम् । 

दादजाङ्कखमानं वा नन्यावतं तदुच्यते ॥! 
वेमः 

--अङ्गुलिभूषणम् 
ऋञवायतचतुष्कोणक्रमोन्नतनिवेरिभिः । 
वज्रैः मध्यगमाणिक्षेनैन्यावतोङ्गलीयकम् ॥ 

सोमेश्वरः 

नन््ावततः- मामः 
ग्रामशब्दे द्रष्टव्यम् । 

नभावमध्यः-मेरुरागः (धर्मवतीमेरुजन्यः) 
(आ) सरिमपनिस. 
(अव) सनिमगरिस. 

मञ्ज 

नभोमणिः- मेर्रागः ( नवनीतमेखजन्यः ) 
(आ) सरिगरिमपस. 
(अव) सनिधपमगरिस. 

। मञ्ज 

नमनिका--देशीखस्याज्गम् 
अङ्गानां यतर पालस्य ्रयासन्यतिरेकतः 7 
नमनं स्यासयोगेषु दुष्करेष्वपि सा तदा } 
मता नमनिका धीर : सभ्यानन्द विवधैनी ॥ 

भरोकः 

नम्रः बाहुः 

मनाग्वक्रीकृतो नम्रः स्तोत्रे माल्यादिधारणे । 
मदोकः 

नयः- नाय्यालङ्कारः 

नीतिनेयः। जथा- विनीतवेषेत्यादि दुष्यन्तवाक्यम् । 
सागरः 



नरणरू 

ग्रणू-रागः 

देसाख्या नरणू संज्ञा ह्यपाङ्गा पैवतेयैता । 
मदनः 

नरवासिनी- मेखरागः ( मेचकल्याणीमेरजन्यः ) 
(भा) सरिगमपस,. 
(अव) सनिधपमरिस. 

मल 

म्रस्तम्भः 

चोरभूतपिञाचादिदशेनविरहेरेकातपाधिक्याज्ञान्तचिन्ता- 
विक्चेषादिजनिता चित्तभ्रान्तिनैरस्तम्भः। 

शगार 

नकैः भङ्गतार । 

गहय र्ये गद्रयम् । पुनश्च गद्यं खट्वयं गद्यम् 1 
ऽऽ ॥ 55 55 ॥ ऽऽ नान्यतुम्बुर 

तुम्बुरुरस्मिन्ताठे शम्यानिरन्तरेऽयाह । 

नटकम्- माकृते मात्रावृत्तम् 
यरनग चतुमांलिकः एकः गग. 

विरहः 
नङ्कैटी-भङ्गतारः 

नक्षैटवत् नान्यः 

नतंः- रागः 

` नतरागो भवेत्पांरो हिश्रुतिसरदुरबेलः | 
पच्चमी. ..--.. -. ~ .. - .. . मधभ्यमापकीर्तितः ॥ 

मोक्षः 

मध्यमापञ्चमीजातो नताँख्यः कीयेतेऽधुना । 
पञ्चमांराप्रहन्यासे मध्यमः काकलीयुतः।। 

मूदधेना पव्वमायेषु स्वरेष्वत्न विधीयते । 
प्रसन्नमध्यसंयुक्तस्तथा गान्धारपच्चमौ । 
सचारिवणं इत्येष नताख्योऽर निरूपितः॥ 

नतकी 
यीवनादिगुणोन्मत्ता दृत्तगीतविचक्षणा । 
सद्ा प्रगत्मा च तथा यक्तारस्या जितश्रमा ॥ 
समागतासु नारीषु रूपयोवनकान्तिषु । 
न दश्यते गुणेसतुल्या नर्तकी सा प्रकीर्तिता ॥ 

दरिः 

भरतः 

नर्तिका 

--श्रति 

धैवतस्य द्वितीया श्रतिः। 

नतंननिर्णयः 
पण्डरीक विटरलेन विरचितः । ॐ. १५८० 

नतेनसम्प्रधायः 
म मोऽधुना सम्प्रदायश्चाखमेखनमुच्यते। 
अद्धश्रयङ्कटष्यादिस्थानचारीप्रचारतः ॥ 

यान्युक्तानि पुरा तेषां करणानां कचित्कचित्। 
मेलने देशरीदया च नानाभङ्गीव्यवस्थया ॥ 

विद्रत्कविकरानाथस्तोयेत्नितयतत्वधीः । 
वक्ति व्यक्तं हि देवेन्द्रः सम्प्रदाये मनोरमम् ॥ 

तत पुष्पाञ्जणिः पूव मुखचाली ततःपरम् । 
रागवाक्यानुगश्चब्दनृत्ते गुद्धगतिस्तद्ा ॥ 

रूपाणि च तथा ध्वाढः शब्द्चाछिरतःपरम् | 
सृडादिशब्दनत्ते च शब्दग्याजापनर्तनम् ॥ 

ततः सूडादिगीतानां तदशांभिनयोचितम् । 
सत्ते नानाविधं गीतप्रबन्धानां च नर्तनम्।। 

चिन्दुततं दरूयृत्त कन्दराख्यमतः परम् । 
ततो द्रपदसंज्ञं च चृत्तमेष क्रमोऽत्रहि ॥ 

पाल्कुर्किनसोमः 

देवेन्द्रः 

न्तरागः- माभरागः 
श्ङ्गारहास्ययर्गेयो नतंरागो मनी पिभिः । 
दुगेश्चक्किरिमं प्राह धस्य च्िश्रुतितावात्। 
षट् जग्रामेण संबन्ध धैवतीजातिदेतुतः ॥ 

म्भः 
रागः 

अंशास्थापितदुबेखपञ्वमगान्धारसप्नतमोपेवः। 
मभ्यमया सज्ञातो विज्ञेयो नर्तरागस्तु ॥ 

मन्यः 

पद्वमांो मध्यमान्तो मध्यमाजातिसंभवः। 
नर्तरागस्तु विज्ञेयो दुबेरद्धिश्रतिष्वरः॥ 

क्यपः 

नरतिका- (नाट) रागः 
महाशन्याखष्डजा स्यात् भाषा नाराख्नर्तिका । 



नरम २३१० 

न्म प्रतिमुखसन्ध्यङ्गम् 
ऊीडाथं विहितं यत्त दास्यै नमे ¦ 

मरतः 

ऋीडाविखोभनाथ च इति भोजगृहीतं पाठान्तरम् । यथा- 
वेणीसंहारे भानुमलयाः हस्तारपुष्पपतने टद्ठा राज्ञः परिदास- 
कक्छ्यपु । 

४ मोजः 

-कैशिक्यज्गम् 
आसथापितश्ङ्गारं विद्युद्धकरण निवृत्तवीररसम् | 
हास्यभ्रवचनबहरं नमं त्रिविध विजानीयात् ॥ 
हृष्याक्रोधप्राय सोपाठभकरणायु विद्ध च । 
आत्मोपक्षेपक्रतं सविप्र स्मतं नमे॥ ` 

भरतः 

तब नर्मणः शङ्गारस्यापकत्वम् । हासप्रधानतया हासः शष्यां 
सूचयितुं परं बोपारब्धु परटदय वा आश्षेप्यमिति त्रिधा । 
आत्मनः परकीयस्य चित्तस्योपक्षेपः आत्मसमीपकरणम् । यथा- 
फरकमुदिरय चासवदत्तावाक्य सहासं नमं ईष्योसूचकम् । 

शीतांशु खमिदयादि भिये इदयादि च वचः उपारम्भं सहासं च । 
सुसंगताया हासवाक्यमुपक्षेपपरम् । 

अभिनवः 

परापवादैः परूवेर्ीञेश्च विवर्जितम् । 
शुद्धमन्तमैताकरूर्तं नम स्य।च्छद्मगभेकम्।। 

यथा-- 
आबुद्धगीतरभसाः कणोंत्तसितपहवाः । 
कामोत्सवे विलासिन्यः कीडन्यद्य पुरे पुरे ॥ 

आकूतछद्यगभैहस्यभ्रायिः वचनैः कान्तां हासयन् कोपं त्याज- 

यामि इति । अन्ये पुनराहु- 
हासेच्छाभयमेदेन तन्नम त्ििविध भवेत् । 
शश्रङ्गारोदीपनो यः स्यात्परिहासस्सधिश्चमः ॥ 
खोप सयोस्तु नमैतत् हास्यभेदग्यवस्थितम् । 

सन्ताङ्य कुसुमेरखछन्नापीच्छयागत्य दशनम् । 
प्रियस्य नायिकायाति यत्तदिच्छाश्रयं भवेत् ॥ 

भयाश्रयसेव यथा-मेचगजेनेन भीत्या नायकेन षि । 
सागरः 

कीडाविन्रद्धभणितिनेमे सर्वोपदहासकृत्। 

एतदष्टादश्विधं प्रोक्तं तत्तत्ववेदिमिः॥ 

वचदशुदध क्रिया्ुद्धे रूपडद्धे तथव च । 
वाचानुरागकथनं वेषन्यतिकरं तथा ॥ 

चेष्टाव्यक्तिकरं चैव वागिच्छाप्रतिपादना । 

ख्पेच्छाकरणं चेष्टास्पक्ठीकरणमेव च ॥ 

वाग्यदने सेदरूपं क्रियासेदनमेवच । 
वाग्भयं भयषूपी च चे्टाभयकरं तथा ॥ 

वाग्मीत्यपरसयोगी वेषभीत्यपराश्रयी । 
चेष्ठा भयान्यसंयोगीतव्येवमष्टादसास्मकम् ॥ 

सर्वश्वरः 

नर्मगभेः- कैशिवयङ्गम् 
विज्ञानरूपसोभा धनादिभिनोयको गुणेयब । 
प्रच्छन्ने व्यवहरते कायवशान्नर्मगर्मोऽसो ॥ 

पर्वस्थितौ विपयेत नायको यतर चापरस्ति्ठत् । 
तमपीह नर्मगभ विदयान्नाख्यप्रयोगेषु ॥ 

भरतः 

अङ्गारोपयोगिमिः विज्ञानायैः प्रच्छन्नं यब नायक अत्ति 
नवसमागमसिद्धये स नर्मगभेः। नर्मोपयोगिनो विज्ञाना 
गभीकरता इव प्रच्छन्नतया यत्रेति । यथा प्रच्छन्नरूपो नायकः 
सङ्केतस्थानं गच्छति । 

भमिनवः 

यत्र प्रच्छाद्यात्मनो रूपं तत्कायेनिष्पत्तये स्थीयते नर्मगमेः। 
नरवाहनदत्तः प्रभावतीवेषमास्थाय मदनमजञ्जुकां प्राप्रवान् । 

सागरः 

नर्मदा मेररागः ( नामनारायणीमेख्जन्यः ) 
(आ) सरिगसधनिस. 

(अव) सनिधपमगरिस. 
मज 

नर्मदयतिः- परतिमुखसनध्यज्गम् 
दोषप्रच्छादनाथ तु हास्य नरम्यतिः स्पृता । 
रतिनेर्मकृता चैव द्यतिरियभिसं हिता ॥ 

इति पाठान्तरम् । 
भरतः 

दोषो येनोक्तेन प्रच्छाद यितुमिष्यते तस्यापि हास्यजनकत्वेन 

न्म च सुतरां द्योतितं भवतीति नर्मद्युतिः । यथा ~ रत्नावल्यां 

द्वितीयेऽङ्के विदूषकः चतुर्वेदी ब्राह्मण इव ऋचः. पठित प्रवृत्ता 

इलयमिहिते राज्ञा नावधारितम्। ततो विदुषकः दुरेभजनानु- 
राग इति पठति। अत्र हि मौख्थात्कोपं छादयितुं दुरेमजनेयादि- 

वाक्यै राज्ञो हास्यजननम् । तत्र न्म॑वद् योतितं भवति । 
अभिनवः 

अन्ये तु नर्मजां धृतिं नम॑द्यतिमाहुः। 
यथा - सागरिकायाः- 

इदानीमपि न विरमसीति, वाक्यम् । इदमरङ्ग कामप्रधान- 
कि क 

ह्पकष प्रय्यम्। 
॥ रामचन्द्रः 
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करोधस्थापनाहवाथ यद्धस्वं नर्मद्यतिर्मता । 
यथा ~ बाङरामायणे- 

जामदग्न्यं प्रति विश्धामित्रवाक्यम् 
संगः 

नर्मस्फुञ्जः-कैरिक्यज्गम् 
नमेस्फञ्ज इति नामान्तरम् । 
नवसङ्गमसंभोगो यत्न जायेत सुश्रवः । 
नर्मस्फञ्ो ह्यसौ ज्ञेयसत्ववसानभयानकः ॥ 

यथा- । 
राजा सहासहदेव्या प्राप्नोऽन्तःपुरयोषिता । 
दयोरप्यनयोः कष्ट प्रप्र कृच्छात्समापितम् ॥ 

सागरः 

अय शब्दो नर्मस्पन्दः नर्मस्फञ्ज इति च पठ्यते । 
नवसगमसभोगो रतिसमुदयवेषवाक्यसंयुक्तः । 
ज्ञेयो नर्मस्फुख्ो ह्यव सानभयात्मकश्ेव ॥ 

भरतः 

नवसद्गममाव्र एव संभोगो यब । कथ तस्य सङ्गमस्य सभो- 
गत्वमियाह । रतिसमुदयेति । रतेराख्योऽन्यास्थाबन्धषूपायाः 
समदयः स्फुटत्वे यस्तादरोन वेषेण वाक्येन वा योगो यत्र । अव- 
साने च भयम् । पूर्वेनायिकाकृतम्। यथा ~ रत्नावल्यां राज्ञः 
सागरिकायाश्च नमणः स्फुञ्ो वित्र इयर्थः । ` 

अभिनवः 

नर्भस्फोटः- कैरिक्यज्गम् 
गुपेन काचिद्रथवहरन्ती नायिकया आगत्य प्राप्ता । अकि- 

श्ित्करु्बोणिव तूबणीं स्थिते नायके शङ्काभयपरा र्ल्नातां यत्र 
कन्या भवति स नर्मस्फोटः। 

सागरः 

विविधानां रवैरूवैभूषितो बहूुविशेषेः। 
असमग्राक्चिप्ररसो न्मस्फोटस्तु विज्ञेयः 

भरतः 

विविधा भावाः भयहासहर्षत्रासरोषाद्याः,। खवैरैवेरित्यत 
एव भयादीनां अंदोन भावात्। सथापित्वानुपगमात् भयानक- 
हास्यरोद्रादिरसतापत्तिने संभवति। श्द्धारस्तु पूर्वं एव । यस्य 
कृते इति सुसंगतक्तो हास्यख्वः । न हास्यो रसः। कस्यकृतेऽह- 
मलागता इति सागरिकोक्तौ रौद्रर्वः। न तु रौद्ररसः । नर्मण 
इति तदुपरक्षितस्य श्वङ्गारस्य स्फोटो वैचिच्रयम्। चमत्कारो्धास- 
कृतस्फुटत्व॑यत्रेति। 

सभिनवः 

नवनन्दुनेः 

नटिनी - मत्रावृत्तम् 
चतुमौत्निक एकः द्रौ पञ्चमात्रिकौ ज एक्श्चतुमौत्निकः । 

विरदद्धिः 

नकिनीपद्कोशञो--२्स्तो 
व्यात्रत्तिशि्यया यत पद्मकोरो करौ यदा । 
धाश्छिष्य स्वस्तिकीभूय मिथस्स्यात्तां पराङ्मुखो ॥ 
तदास्थो नरिनीपद्मको्ावथ परेऽन्यथा। 
पदमकोश्याभिधौ हस्तावितरेतरसम्मुखो ॥ 
मणिबन्धसमायुक्तौ भुत्वा पराप्त प्रथग्यदा | 
व्यावृत्तौ परिवृत्तौ च तदैताविति मेनिरे ॥ 
उ्याव्ृत्तिपरिवृत्तिभ्यां करो चेतद्मकोराकौ । 
जानुनोर्निकटं प्राप्राविमे केचित्तदा जगुः, 
इमो कीर्तिधरः प्राह पद्मवर्तनिकामपि ॥ 

भक्ोकः 

--धवावृत्तम् ( अष्टाक्षरम् ) 
यदि खट्ट पद्वगकं पुनरपि चान्त्यतमम्। 

गुरुचरणे तु भवेद्धवति हि सा नङिनी ॥ 
नजटगाः पुछिनितरगणये-- 

भरतः 

--भुवावृक्तम् 

लघुनी गुरुच, द्विगुणं यदिचोच्चरणे चरणे, कथिता नलिनी॥ 
पवणाहतका । पवनाहतकाः। भरतः 

नवक्रीडः- देरीतारः 
विधातव्यं नवक्रीडे विरामान्तं द्रतद्वयम्। 

०० नन्दी 

नवग्रहम्--अङ्कणिमूषणम् 
माणिक्रेण सखेण मौक्तिकेन सुशोभिना । 
प्रवारेनातिरम्येण तथा मरकतेन च ॥ 

पुष्यरागेण वज्रेण नीरेन परिरोभिना । 
गोमेधिकेन रलेन वेङूर्येण विनिर्मितम् ॥। 
रनैवभरहस्थानैनेवभिः परिकस्पितम् । 
नवग्रहमिति ख्यातमङ्कलीयकसुत्तमम् ॥ 

सोमेश्वरः 

नवमन्दनः- देशीतारुः 
गुरुढन्द्रं खगौ मश्च छरुत नबनन्दने । 

` साधा्टमात्रा 



नवनीतम् 

जवनीतम्-मेरुकतां 
सरिग०्०्०्मपन्चनिण्स. 

मज्ज 

नवपलिका-संगीतश्रक्गराङ्गम् 

प्रथमवर्षणप्ररूढनवनृणाङ्करासु खलीषु शाद्रलमभ्यच्ये सुक्त- 

पीतानां करननिमवि बाहादिक्रीडा नवपत्रिका । क 

नवमनोहरी- मेखरागः (नसमएवीमेरनन्यः ) 

(आ) सगमधनिस. 

(अव) सनिपमरिस. 
मञ्ज 

नवरलः -- प्रषन्धः 

नवरल्प्रबन्धोऽसौ नवखण्डे्च मण्डितः । 

वर्णने नवरत्नानां ताबद्धिस्ताखरागकेः । 

षडङ्कान्यपि तत्र स्युः नेतृना्ना विराजितः॥ 
श्रीकण्ठः 

नृवरलग्ुखम्-चख्कः 

अत्र सङ्करसंसष्टिषूपेण नव वा दज्ञ । 

विश्िष्टवतितादींस्तु चारुकान् प्राक्प्रयुञ्य च ।) 

ततो धम्मिह्वपयैन्तं करावबु्म्य छोलिती । 

तदनु स्वस्तिकीडृलयापराङ्गबकछितावपि ॥ 

भूतरामिमुखौ छयौदथेतौ मण्डलभरमे । 
कमेण युगपद्वा तत्कालीनक्रियोचितम् ॥ 

आविद्धावपविद्धौ च विधाय छुठिताङ्ली । 

ततः करौ स्पा स्यतामान्दोछिता्चितौ । 

तं चालक प्ररेसन्ति नवरलमुखाभिधम् ॥ ॥ 
3 

नवल विासः-मेरुरागः 

(आ) सन्रि०्ण्सन्प०्न्नि०्स. 

(अव) सण्निष००्न्मन्गरिन्स,. 
मेखुलक्षणम् 

नवरसकनडः- मेररागः (हरिकाम्भोजीमेरुजन्यः) 

(आ) सगमपधमस 

(अव) सखनिधमर्रिस 
मञ्ज 

ननरोज्-मेररागः 
नवरोजौ श्रतिं हित्वा मीयते बेणिकेः पुनः । 

शरह्कराभरणमेरुजौऽय रागः। 

४ नागगान्धारी 

नवयोज्ञुः- मेखरागः (धीरशङ्कराभरणमेखजन्यः ) 

(आ) पधनिसरिगमपप,. 

(अव) मगरिसनिधपष,. 
रञ्ज 

नवरतिका- संगीत श्ङ्गाराज्ञम् 
यन्न कसते.प्रिय इति प्रच्छद्धिः पटाश्ञादिनवरूताभिः प्रियजनो 

हन्यते सा नवरूतिका । 
भोजः 

नवरसः- मेररागः ( गवाभ्मोधिमेरजन्यः ) 

(आ) सगमपधनिधस. 

(अव) सनिधमगस. 
मञ्ज 

नाकजयन्ती- मेररागः ( धीरशङ्करामरणमेरुजन्यः) 
(आ) सगरिगमधघनिपस. 

(अव) सनिपमगरिस. 
मञ्ज 

नागतः क्रियाङ्गरागः 
क्रियाङ्कदितयं भावक्ृतिनागङ़ृतिसथा । 
क््यमागाप्रसिद्धस्वान्न सम्यगिह रक्षितम् ॥ 

कुम्भः 

नागक्रिया--रागः 
न्यासांशम्रहसप्रम. . .. . .. ~+. . गधरितारा च। 

आन्दोछितादिगमका षडजे मन्द्रा च नागकृतिः ॥ 
नान्यः 

सप्रमांशमरहन्यासा समन्द्रान्दोखितस्वना । 
वैवतर्षभगन्धारा ज्ञेया नागक्रतिस्सदा ॥ 

याशिकि 

नागगान्धारः-रगः 

गान्धारीपञ्चमीजावो नागगान्धार उच्यते । 
गान्धाराशम्रहन्यासः षडजात्पः काकलीयुतः ॥ 

सावरोदही प्रसन्नान्तो धवतस्तारमन्द्रयोः। 
नागगान्धारलक्ष्मेवं निर्णीतं दत्तिखादिभिः ॥ 

हरिः 

नन्दयन्तीपव्वसीभ्यां) नागगान्धारसज्ञकः । 

पञ्चमांशोन्तगान्धारः पूर्णस्ष्यातसप्तभिर्सरः ॥ 
मोक्षः 

नागगान्धारी- मेखरागः (गोरीमनोहरीमेरुजम्यः) 

(आ) सरिगरिमपषधनिस. 

(अव) सनिधपमगरिगस,. 
मक्षे 



नाप्रचरः 

नागचरः- मेररागः ८ खरहरप्रियामेख्जन्यः ) 
(आ) समपधनिधनिस,. 
(अव) सनिधनिमगरिस. 

मन्न 

नागध्वनिः- रागः 
अनन्तरं रक्छरागसंभवा वेगरञ्िका । 
तदङ्गभूतो रागस्स्यात् नागध्वनिसमार्हियः ॥ 

षृड्जन्यासांरासदितो हीनधैवतपच्वमः। 
नागध्वनिरिति प्रोक्तो नारदेन महर्षिणा ॥ 

ष इजांराः कम्पितः स्थाने पश्चमर्षभवर्जिंतः। 
गान्धारमध्यमाधिक्षयो रागो नागध्वनिः स्मृतः ॥ 

सोमेश्वरः 

न्यासांराग्रहपश्चमः समरवो मध्ये तथा पद्मे 
गान्धारषेभनिस्ने बलयुतः कामारीसंभवः । 
मन्द्रस्थानगविद्धपञ्मरवः पूर्णरषरेस्सप्रभिः 
षट्जेच प्रवरध्वनिस्तु कथितो नागध्वनिर्धीवरेः ॥ 

मान्यः 

षड्जन्यापिः पञ्चमांरो महन्याससमाधिकः। 
मन्दस्वरगघ . . आ पूर्णो नागध्वनिभवेत्॥। 
एतेरभिदहितेस्सम्यग्विशोषरुपरक्षितः। 
भिन्नतानवदस्यापि शूपकालखपसम्पदः ॥ 

मतङ्खः 

-भाषाङ्गरागः 

टक्ताङ्गवेगरञ्अ्यङ्गं लिषड्जा धपवर्जिता । 
नागध्वनी रसे वीरे गेया वषांसु सर्वदा ॥ 

त्रिषड़जा । न्यासांरमहेषु षड्जेयर्थः। 
भस्माघतेः 

-- रागः 

वेगरञ्ची विभाषाया टकरागसमुद्धवा । 
नागध्वनिस्तदङ्गं स्यात् षड्जांरन्याससंयुता । 
धपाभ्यां वर्जिता नित्यं रसे वीरे नियुञ्यते ॥ 

जगदेकः 

--मेररागः -( धीरदङ्करामरणमे रजन्यः ) 
(आ) सगरिगमगमपधनिधपनिधनिपधनिस 
(अव) सनिधनिधपमधपमरिगमगरिगस 

--रागः 

नागध्वनि टकभाषाङ्ग षडजन्यासम्रहाशकम्। 
धपटयक्तं रसे वीरे श्रीहम्मीरस्समादिशत् ॥ 

हम्मीरः 

नागबन्धवर्तना 

रामः 

नागध्वनिधेपलयक्ता स्रया भषिया तता । 
मदः 

नागनन्दिनी - मेखकतां (रागः) 
स०्रिन्गमन्पनच्च्धनिस, 

मञ्ज 
नागपश्चमः- (शुमपन्तुवराटीमेखजन्यः) 
(आ) सगमपनिस. 
(अव) सनिधपमगरिस. 

मञ्ज 

नागपाञ्चः-- वणारङ्कारः 
नागपाशस्स यत्रकै गीत्वा स्वरचतुष्टयम् । 
अवरुह्य सरयुग पुनर्गेयं चतुष्टयम् ॥ 

यथा-सरिगमपसरिगमरिगमपमरिगमप इल्यादि। 
व्युत्कमेण तु मगरिससरिमगरिस इयवयोदणा्च उभा- 
वपि नागपारो । संगीतसरणिः 

नागबन्धम्--उद्ुतिकरणम् 
स्यादपंसरणस्यान्ते नागवबन्धवदासनम् | 
यत्र तन्नागवन्धांख्यै करणं तद्धिदो विदुः ॥ 

वेमः 

मनागवरन्धः - चेत्तबन्धः 

योऽस्मिस्तृती यपडक्तेसतु हि तीयं स्ानमाभिता। 
नतकी तु द्वितीयस्याः प्रथमे सानमाश्रयेत्॥ 
ततः ्रथमपङ्न्तेसतु क्रमत्ख्ानचतुष्टयम् । 
प्राप्य तुयं द्वितीयायाः दे तीयस्यास्द तीयकम् ॥। 
कऋमादूजेदे वमन्या चरेद्धिनिमयेन च । 

नागबन्ध समाचष्ट तं सङ्गामघनञ्जयः॥ 
वमः 

---ट्स्तपारः 

गाढबन्धशब्दे द्रष्टव्यम् । 
प्रयेकं पततो हस्तो वादयपुष्करयोयेदा । 
वेपयोसेन वा सोऽयं नागबन्ध इति स्मृतः ॥ 

वेमः 

ननगिड किटतकि किटतकि ननगिडं ननगिड ननगिड 
किटतक्रि ननकिट किटतकिं ननगिड किरतकि किटतकि 
ननकिट किटतकि । नागबन्धो भवेदष्टमात्राभिस्सहितस्तदा । 

॥ पाश्वदेवः 

नृयबन्ववर्तना 

नाममात्रप्रसिद्धा । कडिनाथः 



नागनन्धहस्तः ३१४ नारः 

नागबन्धदस्तः ५ तिथैगगतिदछछरंभा बहूुबिम्बातिमानिनी । 
सर्षरीषौ खस्तिकौ चेन्नागबन्ध इति स्मृतः । गन्धमास्यादिनिरता नागसत्वाङ्गना स्मृता ॥ 

पा्वभागे सयं हस्तो निषुञ्ञादि निरूपणे ॥ ५. 

` सर्पाजां दम्परतीभावे सोऽयं हस्तो मुखस्थरे । नागसगन्जिीविनी- मेखरागः (कीरवाणीमेखजन्यः) 

अथर्वणस्य मन्त्रेषु इन्द्रजाखनिषूपणे । (धा) सरिगमधनिस 
सवोङ्गेषु प्रचरित गन्धादीनां विरेपने ॥ (भव) सनिधपमगरिस 

निनायकः मख 

नागबन्धा--गतिः ॥ नागखरः- मेर्रागः (भायामाख्वोर्मेरुजन्यः) 
इतस्ततः परावृन्त्या नागवन्धा च तादरी । ॥॥ [ना रि नतित 

अव) सधनिधपमगरिस. | 
नागवन्धम् -देशीखानम् ५ त मल 

यत्न चोपविशेष्टामपादस्याकरुक्ितस्य तु । ति 
ऊसौ दक्षिणपादस्य जद्घान्तु विनिवेशयेत् । नागखराली-मेकरागः (हरिकरम्भोजीम रजन्यः) 
स्थानकं नागबन्धाख्यं तदाहूनत्तवेदिनः ॥ (आ) सगमपषस. 

वेमः (भव) सधपमगस. 

नागमालिनी- मेखरागः (सूयैकान्तमेखुजन्यः) मल 

(ना सरिगमपधस. नागदिन्दोलः- मेररागः ( नरभेरवीमेखजन्यः ) 
(अव) सधनिधपमगमरिस. ध (आ) सगरिगमवमपरथनिस 

नागयक्षकः- तानः (अव) सनिपधपमगरिगमरिस 
मज 

प~ रोपः -- षाडवः 
सनिषमगरि. नागापसपितम्--करणम् 

१ रेचितौ तु करौ यत हंसपश्चौ धृतभ्रमो । 
नागवराटी -मेरुराग । चरणौ स्वस्तिकीभूय विच्युतो परिवाहितम् ॥ 

अथ नागवराठगं तु मस्तु तीन्नतरो भवेत् । रिरथ्ेत्तरुणे यस्सयान्मदे नागापसर्पितम् । 
कोमलो धैवतः प्रोक्तो गावुद्राहको स्मृतो ॥ मत्तदियोगतः पादौ सबछितावपसर्पितौ । 

द्वितीयप्रहरोत्तरगेया । उरीकुरुतो भट्रवण्डुकीरतिधराविह् ॥ 
| भहोबिखः ज्यायनः 

नागवराली-मेढरागः (हनुमत्तोडीमेख्जन्यः नागवराली-मेखरागः (हनुमत्तोडीमेखुजन्यः) नगेन्दरमहः 

(१११. नागेन्द्रसङ्गीतकतौ । अ्योतीपुरसंस्थानाधिपतिः 
(अव) पमगरिसनिस. # 

जञ | वधेरातत्रथपूर्वकाडः स्यात् । 

नागवरालीराग्यानम् ` नागेन्द्रसङ्गीतम् 
बीणानागस्ोद्धासद्ता 1 । नगेन्द्रमलकृतप् । विच्छिन्नोऽथ ग्रन्थः । अत्र नृत्तविषये 
किरीटरानजितां नीलां ध्याये नागवराणिकाम् ॥ वहवो नूतनसंप्रदाया ददयन्ते । 

रागसागरः 

नागशीखा- सी नाटः हस्तः 
तीक्ष्णवासामरद्राना सुतनुस्ताम्रखोचना | नाटाभिधनरागे तु सूुचिरेष प्रयुज्यते | 

नीखोत्पसवणा च स्रीलातिकोपना ॥ "सारः 



टकम् 

-मेखकर्ता 
बरशघेनुगिरिशाजसुमध्यपञ्च- 

काकल्यमर्पहरिरेवमथावरोदे । 
गान्धारवजेमपि राजति नाटरागे 

संपू्णषाडवगणे गणितस्तु पूर्वैः ॥ 
समपाः शुद्धाः । रिः षटश्ुतिः । गस्साधारणः। भल्पधेवतः। 

साकलिनिः। 
परमेश्वरः 

--रगः 

नारो निरि शुचौ वीरे षड़्जांशश्च मधोत्कटः। 
नारायणः 

-मेररागः 
रिस्तु तीव्रतरो यस्मिन्गान्धारस्तीत्रसंज्ञकः। 
धस्तु तीव्रतरः प्रोक्तो निषादस्तीव्रनामकः। 
अवरोह धग न स्तो नाटे रिखरमूठेना॥ 

साय गेयः । 
भहोबिरः 

नाटकम्- रुपकमेदः 

प्रल्यातवस्तुविषयै प्रख्यातोदात्तनायकं चेव । 
राजर्षिवंशचरितं तथव दिव्याश्रयोपेतम् ॥ 

नानाधिभूतिभियेतसृद्धिविखसादिभिगोणेश्चैव । 
अङ्कप्रवेराकाढठथ भवति हि तन्नाटकं नाम ॥ 

चरपतीनां यच्चरितं नानारसभावचेष्टितं बहुधा । 
सुखदुःखोत्पत्तिक्रृतं भवति हि तन्नाटकं नाम ॥ 

प्रकरणनारकविषये पञ्चाद्या दश्च पराभवन्यद्काः। 

काव्यक्ेषेवैहुभियेथारसं नास्यतत्वज्ञेः ॥ 

न महाजनपरिवारं कर्तव्यं नाटकं प्रकरणं वा । 
ये तत्र काय पुरुषाश्चत्वारः पश्च वा ते स्युः॥ 

काव्यं गोपुच्छाग्रं कर्तव्यं कायैबन्धमासादय । 
ये चोदात्ता भावास्ते सरव प्ष्ठतः कायाः ॥ 

सर्वेषां काव्यानां नानारसभावयुक्तियुक्तानाम् । 
निर्वहणे कर्तव्यो नित्यं हि रसोद्धूतस्त्ञः॥ 

अरतः 

इतिहासकथोद्भूतमितरद्रा सदाश्रयम् । 

चतुर्वगफरोपेतं चतुरोदात्तनायकम् ॥ 
पद्चावस्थामिनिष्पन्नैः पञ्चमिस्सन्धिमियुतम् । 
वृत्तिब्रयङ्गसंपन्नं पञ्चार्थप्रकृतिक्षमम् ॥ 

३१५ नारकष् 

महारसं महाभोगसुदात्तवचनान्वितम्। 
महापुरुषसचारं साध्वाचारजनग्रियम् ॥ 

सुश्िष्टसन्धिसयोग सुप्रयोगे सुखाश्रयम् । 
म्रदुब्दाभिधानं च गुणारुङ्कारभूषितम् ॥ 

सन्ध्यन्तरे कविंशलया चतुष्षष्टयङ्गसंयुतम् । 
टक्षणेश्च चतुष्षष्ट्या युक्तं कुर्वीति नाटकम् ॥ 

भरतः 

पद्चावस्थाः। पञ्चसन्धयः वृ्तिबृयङ्गानि अर्थप्रकृतयः, नाख्या- 
लङ्काराः षटरतरिं्त् । एकर्विंतिसन्ध्यन्तराणिः चतुष्षष्थङ्गानि। 
तेषां लक्षणं तत्तत्स्थाने द्रष्टव्यम् । विखोचनसतु--“अभथ किश्नास- 
नाटकं, देवादीनां पूरवदृत्तानुचरितम् । यदाह 

देववृत्तायुकथनं तथा दिव्थाश्रयोत्थितम् । 
राजर्षिंमान्यचरितं कल्पितं नाटकं विदुः ॥ ” इत्याह । 

देवतानां मरुष्याणां राज्ञां लोकमदहात्मनाम् । 
ूर्वव्त्तालुचरितं नाटकं नाम तद्धवेत् ॥। 

भरतः 

तन्नाटकं मिश्र कर्तव्यम्। उत्तमाधममध्यमपात्राणां भाषाभिः 
मिश्र कर्तव्यम् । नाटकादीन्येत्तानि भारतं वरषमधिद्रत्य कर्त॑- 
व्यानि यत्रैव सुखदुःखयोः संभवः। 

अङ्कमानोदादरणम्- नागानन्द पच्ाङ्म्। षडु दश्यते खोक 
रा ्राभ्युदयनाटक्रम् । शाष्ुन्तखादि सप्ताङ्ग, अष्टा, नट विक्रमम् । 

देवीपरिणयस्तत॒नवाद्कुं नाटकं स्मतम्। बाटरामायण नाम 
दशचाद्कं नाटकं स्मृतम् । छन्द मालानाटकं षष्ठाङ्कम् । चण्डकोशिरकं 
पद्ाङ्क मारीचवच्वनं च । वेणीरुहारं षडद्कुम् । नाटकटक्षणे 
पञ्ाङ्कानन्यूनै दशचाङ्कादधिकं नास्तीत्यङ्नियमः। महानाटके 
षोडशाङ्काः । भासनाट कानि एकाङ्ढथ ङत्यङ्कानि सन्ति। यथा- 
कर्णभारदूतघटोरकचो रुभङ्गपश्चरात्रादिषु वेटक्षण्यं दश्यते । 
महानाटकं तु केवरं नानानाटकेभ्यः पात्नाणां वचनान्येकल्न 
संभ्रतानि। तानि कथासन्दर्भेण षोडशङधा विभक्तानि । तन्महा- 

नाटकं नाटकटक्षणस्य छक््यन्न भवति । भासस्य न्यूनाद्भुनाटकेषु 
भारतकथायुक्तानि पच्चरालप्रथेतीनि चन्द्रककूषिना विरचिता- 
नीति केचन मन्यन्ते । चन्द्रकस्तु भारतकथां तत्र तत्र विभज्य 
बहूनि नाटकानि एकायद्कानि चकारेति कादमीरदेदोतिहासाद् 
ज्ञायते । मासीयान्यनाटकेषु लक्षणपुष्टिरस्ति । यथा- स््र- 
वासवदत्तम्। 

प्रख्यातराजर्षिवृत्तमिति नाटके नियमोऽस्ति । तत्कथं प्रबोध- 
चन्द्रोदयादिषु युज्यते । तेषु गुणा दोषाश्च श्रद्धा मोदः विरक्तिः 
पुरुषः कामः धर्मः विद्या अविद्या चैतन्य इ्यादृयः पदाथौः 



माटकगेयरक्षणम् 

पात्राणि भवन्ति । ते कर्थं राजर्षय इति खन्देहः । ताटञनि 
कथं नाटकानीति विद्द्धिरुक्तम्। तज्जातीयं रूपकं नारक एवान्त- 
माव्यम् । नाटकलक्षणस्य तेषु छुलविदप्यभावान्नाटकन्तभोवः 
अयुक्तं इति वहवः । 

गौणनाटकविभागे बहूनि नाटकानि सन्ति 1 यथा- अश्व 
घोषदरतं राजपुत्रीयम्। तस्मिन् बौद्धधमाम् पात्ररूपेण परिकरप्य 
बुद्धमहिमा वण्यते । जयन्तभट्रक्ृतागमडम्बरे वोद्धक्षपणक- 
कापाठिकनीखाम्बस्वार्बाकमीमां सकतार्किकाचायोः स्वस्वमता- 
ष्वारान्प्रदीसन्ति । तन्नाटकमिति जयन्त आह । म्रोधचन्द्रोद्य, 
मोहपराजय, सङ्स्पसूर्योदय, पूर्णपुरषार्थ चन्द्रोदय, चेतन्य- 
चन्द्रोदयादीनि बहूनि सन्ति । येषु धमीः गुणाश्च णत्राणि सन्ति। 

अनुमितिपरिणयः.सपिण्डीकरणविधिः-इ्यादिरूपकेषु केवट 

शाख्चचा पात्रवाक्यवर्णितास्ति । रेतेषां नाटकत्व केवरं गौण- 
तया वक्तव्यम् । 

सुबन्धुमते नाटकरक्षणम्- 
सुबन्धुनीटकस्यापि ठक्षणं प्राह पञ्चधा । 
पूणं चेव प्रान्तं च भास्वरं छितं तथा ॥ 

समग्रमिति विज्ञेया नाटके पश्च जातयः। 
उपक्षेपः परिकरः परिन्यासो विलोभनम् । 
एतान्यङ्घानि कायाणि सर्वनारकजातिषु ॥ 

(पृणादिपच्जातीनां क्षणे प्रत्येकं तत्र तत्र िखितम् ) 
रारदातनयः 

माठ्राप्रमतम्- 
यथारम्भः प्रयल्लश्च प्राप्तिसमव एव च । 
नियता च फर्प्राप्रिः फलयोगश्च पक्वमः ॥ 

एताः पच्रावस्थाः । 
नाटके पच्रसन्धयः । मखप्रतिमुखगभेविमरोनिर्वहणानि । 

भरतमतेप्येतानि तस्यानि । तेषामङ्गानि भरतमते चतुष्षष्टिः। 
मातृराप्रमते पञ्चदरा । भस्तेनानुक्तान्येवेतानि। मुखसन्धौ 
आरंभः हेतुचिन्त्न साभ्योपगमनमिति त्रीण्यङ्गानि । प्रतिमुखे 
संपत्तिः प्रसरः वित्तसाधनसंबन्ध इति त्रीणि । गर्भे योग्यतां 
सिद्धिदरीन मित्रसपत् इति त्रीणि । 
पुन्ीजसंपत्तिः । निर्वहणेऽर्थसंपत्, सिद्धिः, निवहः । सुखादि- 
सन्धयः कास्य, साधकः साधनं साध्यं सिद्धिः संभोगः इति ` 
पच्लावस्थाः साध्यादिपञ्चकमिति नाभ्ना व्यवहियन्ते । 

नाटकगेयरक्षणम् 
तुम्बुरुकृतम्। एकः प्राकृतव्रन्थः आक्षिप्निकादिख्यताल- 

क्षणो विद्यते । सोऽव्यल्पपरिमित्ः। तस्यान्ते “ गान्धव्वराय- 
तुम्बुरुणा नाडकगेयर्स रक्खणं एद्' इति विधमानत्वात् तुम्बुरु 

विम नाडाः सविघ्रता ` 

२१६ नारनारायणी 

नाटकमेव नाटकगेयक्षणमित्युहितुमवकाशोऽस्ि । विक्षमो- 
वदयां मत्तावस्थायां पुषूरवसोक्तानामाक्षिप्तिकादिगीतानां छक्षण- 
मात्रासि । 

नाटकप्रियः- मेरुकतां (रागः) 
सरिण्गन्मन्पन्थनिन्स 

नाटकरलकोश्चः 
सागरनन्दिकृतः। सङ्गातराज्स्यापि रल्कोशरूपेण विभाग" 

सन्ति। 

नाटकीया 
महमोक्षखयज्ञा च रसभावविभाविका। 
परभवेङ्गितज्ञाच आचायौनुगता तथा ॥ 

चतुराभिनयज्ञाना चोहापोहविचक्षणा । 
निपुणा भाण्डवायेषु नाटकीया प्रकीर्तिता ॥ 

नारङकरञ्जी-मेररागः 

काम्भोजीमेरुजोऽयं सगः । 

अथ नारण्ुरञ्ज्याः स्यादारोहे मेषवजेनम् । 
पिकवक्रमथान्यत्र यजेटषभपञ्चमो ॥ 

भारोहे गोवञ्यः। पञ्चमस्य वक्रा गतिः। अवरोहे रिपौ वर्ज्यौ । 
परमेश्वरः 

--मेररागः (हरिकाम्भोजीमेक्जन्यः) . 
(भा) सरिगमधनिपधनिस. 

(अव) सनिधमगस. 

नाटङुरञ्जीरागध्यानम् 
नायकोष्ठगतवामकरागरां 

तस्य हस्तयुतनीरखकचामाम् । 

दक्षिणेन च करेण चपेटा 
चिन्तयामि खदु नाटफुरञ्जीम् ॥ 

रागसागरः 

नाटनारायणी- रागः 
धांञन्याससमायुक्ता तारे गान्धारभूषिता । 
पमन्द्रा परिपृणो च कक्कुभाच्च समुत्थिता । 
करुणे विनियुक्तेय नाटनारायणामिधा ॥ 

जगदेकः 



नीररामघ्यानम् 

नाटरागध्यानम् 
घनाश्वरोदहिण कृपाणखेटधारिणं 

धवुदडराग्रहस्तमद्धतप्रतापसुप्ररोखरम् । 

युधिप्रचारिणं कबन्धसबृतं दयापरं 
सदा भजामि नाटरागचन्द्रमोटिरेखरम् ॥ 

रागसागरः 

नारा रागः 

षडजांराकग्रहन्यासा संपृणी च समस्वरा । 
तथा तारा च मन्द्रा च यावद्रान्धारपश्चमो । 
भाषाया मञ्चरी तस्य अङ्कः नाटाभिधीयते ॥ 

जगदेवः 

भस्य केरलभाषाव्याख्याने गान्धारपश्चमो प्रवेरयावित्युक्तम् । 

नारिका-रागः 
महांशन्यासषडजा स्यात्संपूणां नारिका मता । 
प्रथमा मटन ज्ञेया गमवेवेहुभियता ॥ 

दामोदरः 

--्पकम् 

क्ष्यते नाटिकाप्यत्र भिश्रवस्तुसमाश्रया । 
तत्र वस्तुप्रकरणान्नाटकान्नायको नृपः 

प्रस्यातो धीरुलितः श्ङ्गारोऽङ्गी सरक्षणः। 
देवी तत्र भवेज्ज्येष्ठा प्रगस्भा नेपवशजा॥ 

गम्भीरा मानिनी कृदटात् तद्रशान्नेवसङ्गमः। 
म्राप्या तु तारी मुग्धा दिव्या वातिमनोहरा ॥ 

अन्तः पुरातिसंबन्धादासन्ना श्रतिदरीनेः। 
अनुरागो नवावस्थो नेवुस्तस्याप्यथोत्तरम् ॥ 

नेता तत्र प्रवर्तेत देवीत्रासेन शङ्कितः । 
केरिक्यङ्ेश्वतुर्भिश्च युक्ताङ्गैरिव नारिका॥ 

भग्रतानन्दी 

सभेदा कैरिकी यत्र श्रङ्गास्दयमुञ्वरम् । 
चतुर ङ्क सहासं च नाटकं नारिकां विदुः ॥ 

स्रीप्राया चतुरङ्का ककिताभिनयात्मिका सुविदहिताङ्गी । 

राजोपचारयुक्ता प्रसादनक्रोधसंयुता चापि ॥ 

नायकरदूती देवी परिजनवती नाटिका । 

समेदेति | नम नमग नर्मस्फोर नर्मसफञ्ञाः। शङ्गारदय 
संभोगविप्रलम्भो । सहासमिति । विदूषकयुतम् । अविमरेहीनं 
सन्धिचतुष्कम्। अन्तःपुरे कथमपि निवेशितकन्यापरिणय- 
विधियुक्ता धीरङ्िता देवी । तस्याः कोधः तस्या एव राज्ञः 

५ नास्यम् 

प्रसाधन स्वधीनभरवैकाविषयः | कन्याविषये संभोगविप्ररुम्मौ 
वै्यो । येनास्या उत्कण्ठिता विरहिणी खास्यादयश्च रीयन्ते । 
राजा च भायाजितः। नायिकयेव भतुरभ्युदयिनः अन्तःयुरं 
किं ते करोमीत्यभिधाय संहारः कर्तव्यः । निदनं भ्रमेयी 
रन्नावली । 

सागरनन्दी 

नारी- मेकरागः ( चर्नाटमेरजन्यः ) 
(आ) सरिगमपधनिसनिस, 
(अव) सनिपमरिस. 

मञ्च 

नाय्यम्- रिस्पकाङ्गम् 
विजिटय प्रथिवीं सर्वामिलयादौ तद्धिखोक्यते । 
नास्य स्पौरुषोत्कषावेशस्य प्रतिपादनम् ॥ 

शस्दातन्ध्यः 

उदाहरणस्य समानँ वाक्यं कर्णभारनारके कर्णोक्तं भ्यते | 
वैशारद्यनामकं शिस्पाङ्गसुक्तं सागरनन्दिना । तदक्षणं तु आत्मनः 
पौरुषप्रतिपादनं वेशारचम् । यथा--रामाभ्युदये क्षपानरेदयादि 
वाछिवचनम्। 

सागरः 

नास्यमनुकरण । 

अवस्था या तु खोकस्य सुखदुःखसयमुद्धवा। 
तस्यासत्वमिनयः प्राज्ञैः नास्य मियभिधीयते।। 

इति भरतोक्तम्। 

नट चरिते इत्यस्मादुणादिः। 

योऽय स्वभावो टछोकस्य सुखदुःखसमन्वितः। 
सोऽङ्गायमिनयोपेतो नाद्यमियमिधीयते ॥ 

सागरनन्दी 

भरतः 

अयमिति । म्रयक्चकस्पानुव्यवसाय विषयो लोकप्रसिद्धः सलया- 
सत्यादि विरश्रणत्वात् यच्छब्दवाच्यो खोकस्य सर्वस्य साधारण- 
तया स्वत्वेन भाव्यमानश्चव्येमाणोऽर्थो नास्यम् । स च सुख- 
रूपेण विचित्रेण समनुगतो न तु तदेकात्मा। तथाहि-रतिहा- 
सोत्साह विस्मयानां सुखस्वभावत्वं । तव तु चिरकार्व्यापि- 
सुखानुसन्धिरूपत्वेन विषयौन्मुख्यप्राणतया विषयाङसाबाहुल्ये- 
नापायभीरुत्वाद् दुःखांशानुवेधो रतेः । हास्यस्य सानुसन्धानस्य 
विच्यत्सटशास्पटुःखरूपसुखानुगतात् उत्साहस्य तात्काछिक- 
दुःखायासरूपनिमज्ननानुसन्धिना यदि भावि बहुजनोपकारि 
विरतरकाटभावि सुखसमी चिकीषातमना सुखहूपता, विस्मयस्य 
निरनसन्धानतरित्तल्यसखरूपता. ऋोधभययोकजगप्यानां न 



नध्यक्रारुपरमाणम् 

दुःखवरूपता। तत्र चिरकाख्दुःखानुसन्धिप्राणः विषयगताममि- 
ङाषितानां भावनाकाष्प्राणतया सुखदुःखाुवेधवन्क्रोधः। निर- 
लुसन्धितात्काकिकदुःखभ्राणतया तदपगमाकाङ्कोस्परक्षितसंखावु- 
संभिन्न भयम् । द्वैकालिकः स्वाभीष्टविषयनारजः प्राक्तनसुख- 
स्मरणायुविद्धः सर्वथैव दुःखशूपःोकः । उत्पा्यमानदुःखानु- 
सन्धानजीवितविषयात्पखायनपरायणषूपान्निषिद्धयमान शङ्कित- 
सुखादुविद्धा जुगुप्सा । समस्ततप्पूवदुःखसच्चयसंस्मरणप्राणितः 

संभाविततदुपरमबहुटसुखमयो निर्वेदः । एवे व्यभिचारिप्रभ- 
तिषवपि संवित्सखभावा सुखादय इति च द्रौनेन तत्स्वमावात् ' 
अन्ये त्वत्र तद्धेदनरूपस्वमेव तेषां मन्तव्यम् । एवे लोकिकाः ये 
सुखदुःखात्मानो भावाः तत्सदृशः तस्संस्कारानुविद्धो नास्यरक्ष- 
णोऽर्थः समुदायषूपः तस्येव भागानुसमयः अङ्किकादयोऽमि- 
नयाः प्रत्यक्षसाक्षात्कारकस्पलखोकिक सम्यङ्कि्याज्ञानादिरूपस्थैव 
भावाः, अङ्गादयो रत्यादिविरक्षणास्वादपयीयम्रतीत्युगयोगिनः। 
भत एवामिमुख्यनयनहेतुत्वात् , अन्यरोक शाखाप्रसिद्धेनाभि- 
नयडष्देन व्यपदेदयाः ! तथो अङ्गानि शआखानृत्तगीतानि आद्यः 
प्रधानाः येषां ते अङ्गाद्यः। व्यभिचारिणो भावाः आदयो 
हेतुरूपाः विभावाः अनुभावाः एते रसाभिमुख्यनयनहेतवः। 
तरुपेतः उपसमीपं इतः संविहपेणमभिसङ्कान्तः एवं भूतोऽर्थो 
नास्यम् । नटनीयं नर्वनीयं नर्तन तथा च गमनीयं यज्ञेन रूपतो 
हृदयेनालुप्रवेष्टव्यै तथा नाटकानां पारम्पयाोर्मकं वृत्तं नास्य 
घर्मान्नायरूपं च । तच्च सुखदुःखाभ्यां फटरूपाभ्यां सम्यगन्वितं 
तेषां पश्चाद्धावित्वातेन हेयो पादेयव्युसत्तिः फरम्। 

अभिनवगुप्तः 

यस्मात्छमावं सन्त्यञ्य साङ्खोपाङ्गगतिक्रमेः। 

प्रयुज्यते ज्ञायते च तस्माद्र नाटकं स्पृतम् ॥। भरतः 

यरस्मार्दभाव सन्त्यज्येति नट नताविति नमनं स्वभावत्यागेन 
® क | भ ० ¢ 

प्रहीभावलक्षण, नटशब्दौ जनिदाच्युसतेण (उणादि ४-१९१५) 
व्युत्पादितो गृहीतव्य इति दरयति । 

साद्धोपाङ्ा ये पदक्रमाः गतिवेचिच्याणि। एतच्च समस्त 
नास्याज्गोपरक्षणम् । प्रयुज्यत इति नटः ज्ञायते चेति सामाजिकैः। 
तेनोभयोर प नमनयुक्तमिति संभावनाकृतमोषिदयम् । 

अभिनवः 

नाव्यकारप्रमाणम् 
यासमान्रसमाप्यै यत्तन्नास्य रागवधेनम् । 
दीय विरागजनकमतो नास्म विवजेयेत् ॥ 

छ भङ्रः 

नाव्यगुणाः 
वयोऽनुरूपः प्रथम् तु वेषो वेषानुपश्च गतिप्रचारः । 
गतिप्रचारानुगते च पाठथे पाछ्यायुरूपोऽभिनयश्च कायैः ॥ 

| भरतः 

३१८ नाव्यधयोगः 

नाटयचूडामणिः 
सोमनायैकृतः! कारः १५४०५ 

अस्य म्रन्थस्य स्वररागसुधारस इति नामान्तरमप्यस्ि । अनर 
षण्णवति मेखरगाः प्रदर्तिं ताः । 

नाव्यरिष्पणी 
प्रतापजगदेकमटक्रता नास्यशाख्चन्यास्प्ाष्पा । 

नाययदर्षणः 
एतन्नामानौ दी मन्थो वर्तेते । एको देमचन्द्राचाथेिष्येण 

रामचन्द्रेण कृतः । युद्रितश्च । 

अन्यो नास्यदपेणम्न्थः केन कृत इति न ज्ञायते । मन्थेऽस्मिन् 
चत्तभाग एवोपरभ्यते। भरतानुसारी । भायः द्ादशश्तके 
निर्मितः स्यात् । 

नाख्वप्रक्रिया-- (अर्वाचीना) 

(अथानुक्रमणीं वक्ष्ये) ततादौ मुखचालिका । 
यतिनृत्ते शब्दचाली उड़पानि ध्रवाटकम् ॥ 

नानाविध खागनत्त सूडरब्दमतःपरम् । 
नानाविध शब्दनृत्तं विवतं काडसंज्ञिकम् ॥ 

, सुडदये गीतचृत्त नानागीताश्चितं ततः । 
` बिन्दुजत्यं ततः कुयीत्कोकचारीसमन्वितप् ॥ 

देरीकटृडनस्य च वेपोताख्यं ततःपरम् । 
घन्धनृत्त कत्पसत्तं हरी द्र पदं ततः ॥ 

खण्डमानेन विविध बहुरूपमिति क्रमः। 
पेरृणी गोण्डली चैव सत्तमन्यद्यथोचितम् ॥ 

दामोदरः 

नाद्यप्रयोगः 
रङ्गस्थटप्रयोगादारम्भविधिभेरतेनोक्तो यथा- 

प्रयोगमिदानीं वक्ष्यामः -- तत्रोपविष्टे प्राडमुखे रङ्गे कुत- 
पविन्यासः कर्तव्यः तत्रपूर्बोक्तयोः नेपथ्यगृहद्रारयोः मध्ये 
कुतप विन्यासः कार्यः । तत्र रङ्गाभियुखो मोरजिकस्तस्य पाण- 
विकदादैरिकौ वामतः एष प्रथममवनद्धछुतपविन्योस उक्तः । 
तत्रोत्तरामिमुखो गायनः गायनस्य वामपर्चं वैणिकः वणिकस्य 
दृक्षिणेम वेशवादकौ । गातुरभिमुख गायिका इति छुतपविन्यासः। 
तत्र प्रयोगः -- अचटाकम्पितास्वलितासन्नोपविष्ेषु मदेङ्गिक- 
पाणविकदादैरिकेषु रिथिराश्चितवध्रस्तनितेषु यथा भ्रामराग- 
मजेनाकिप्तेषु सृदद्धेषूरुढयनिपीडने निगरहीताधेनिगृहीवमुक्त- 



नाश्यप्रयोगः 

अकारछरतेषु दर्दरबादनविन्यस्तेदेंवतानामावोहनविसजनाथ प्रथम 
मेव तावत्तिसाम कर्तव्यम् । तत्- 

वामे चान्द्रमसं साम तत््रीणयति पन्नगान् 
दक्षिणे जा साम तदषीन् प्रीणयत्यथ ॥ 

उदीच्यामपि चाम्नेयं तद्ूह्यपरिकीर्तितम् । 
त्निसाम कीर्तितं सम्यक् त्रिसामत्वाह्रूधेरथ ॥ 

त्रिप्रकारं त्रिगुणितं तथाचेवाडिताश्रयम्। 
त्रिकट षट्कर चेव चिसाम परिकीर्तितम् ॥ 

लिसामाक्षरपिण्डस्तु गुरुखुष्वक्षरान्वितः। 
यकारश्च मकारश्च च्चिकैखिशुणितं भवेत्॥ 

यथा- धिचादिं गले द्द इति प्रथमम् । 

तिचाद्च दं ईिग्के इति दहितीयम् । 
तिचाद्च दं चदं इति तृतीयम् ॥ 

तदन्ते पूर्वरङ्गविधानमनुम्राप्य छन्द्स्समेनाक्षरसमेन बा 
वाद्येन बहि रीतविधानमनुवर्तितव्यम्। 

आसारितप्रयोगे च तत्वानुगतभ्रायं बाद्यं॑ विधातव्यम् । यल 
त्निसाम स प्रयाहाराय च। असाववतीर्णकोदी तब वादय 

भ्रवर्तते। तत्रादौ तावद्ामोर्ध्वकप्रहारयुतं पश्चादालिङ्गकविमदै. 
नकां गोपुच्छां च विचित्रकरणयुतं मादेङ्गिकसर्वभाण्डिकमपि 
वाद्य परश्चासरवर्तनीयम्। पूवे हि भाण्डवायेन सिद्धिरुत्पाद्- 
नीया । स्रीबारमूखांवकीर्णे च रङ्गे छुतूहख्जननसमर्थवायं 
उपपन्नं भवति । अपि च-- 

आचायास्सममिच्छन्ति पदच्छेदं तु पण्डिताः । 
सियो मधुरमिच्छन्ति विष्टुष्टमितरे जनाः ॥ 

तस्य चान्ते ताण्डवप्रयोगमधिक्य नर्तक्या अवतरणकाले 
कघुवणंसच्चयमङ्किके अङ्खलिगप्रचरनप्राय वाद्यं योच्यं । गीतक- 
सन्निपाते च खस्यमनुवादयं तेन चृत्ताङ्गहारायुगतं करणवादय 
प्रयोज्यं । आकिप्तमार्गेण जातिकरणान्वितं वाद्यमुत्थापने भ्रयो- 
्तव्यम्। ततःपरं परिवर्तनं चतुमार्गिकं युद्धजादयाश्रयै॑चतुर्थ- 
कारप्रवेरोषु वायमङ्खलिग्रचखनप्रायमिति । नान्दी शष्कावृष्टासु 
करणाभिते वाद्य योज्यम् । रङ्गद्वारे प्ररोचनायां च जजेरे ्िगते 
चायां चाङतमागाधितं सन्निपातग्रहं प्रयोक्तव्यम् । महाचा्या 
वितस्तिमागांितं प्रदे रिनीग्रहं । एवं ताव्पूर्वरङ्गे भाण्डवादय- 
सक्तम् । | | 

नायकानां तु स्वस्गतिप्रचारं वक्ष्यामः त॑त्र भद्रा द्रां द्रां इति 
देवतानां घता के तां प्राय राज्ञां कुटकिरिप्राय विप्राणां व्यञ्ञक- 
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प्राय मभ्यमानां- 
एवं सख्स्थावस्थागतिप्रचारे विधीयते वाद्यम् । 
दिक्च तथेककटाश्चतुष्करश्चेव पादविन्यासाः ॥ 
तत्र तु साम्यं कायं भाण्डेन सम च गानेन । 

पुनश्चावस्थाकृते वादय वक्ष्यामि । 

स्वरितगमने धथ घेघे टं इत्येवं वादय प्रयोक्तव्यम् । 
रथविषमादिकगतमङ्गली प्रचारणक्रते विहितम् ॥ 

पुनरन्यावस्थायां वाद्यविधानं प्रवक्ष्यामि । 
त्वरितगमनेषु भावा ये पूर्वोक्ता गतिप्रचारेषु ॥ 

ध्र घे प्राय तत्र तु बाय प्रयोक्तव्यम् । 
नोरथविमाननेपथ्यानिटखाकाराजेऽङ्कली चलनात् । 
कायं हि तच्वतुष्केऽप्यन्योन्यसमाभिते वाद्यम् । इति 

दुःखार्दितव्याधितेष्टजनवियोगविभवनाञ्चव धवन्धत्रतनिय- 
मोपवासादियुक्तेष्वाछिप्तमाशेवन्धो विधातज्यः । दैयदानवयक्ष- 
राक्षसपन्नगादीनां ध॑द्रां ध्रा धञ्तां घघटप्रायं कञ्चविकर्पङ्कवा- 
मनादीनां घटघटप्रायै चेटफुसतस्वौदीनां धोकरङ्कुखणेदयादिकं 
यतिपाडयुपतदांक्यादीनाम् । धह हू धेधे प्राय॑ओौपस्थायिक- 
निभण्डवर्षवरादीनां । चेटा धोटां भां टं ण्णप्राय॑बृद्धशरोत्रिय- 
कञ्तुकिस्थूटादीनां । खों धरो धो खो खो इति प्राय । गजवानि- 
खरोष्ठरथविमानयानेषु वै किरिग्रायं । सर्वत्ोत्तममभ्याधमेषु 
पुरुषेष्वित्थं रसभोवानमिसमीक्ष्य वाद्य प्रयोक्तव्यम् । एव 
तावस्पुरुषवाद्म् । 

स्रीणां पुनरभिव्याख्यास्यामः। तत्रोत्तमस्त्रीणां दिव्यानां 
वेगति करिपिधमेट,प्रधिघे इति प्रायम् । अथ राज्ञीनां कथि 
कथि मथि दोह्कखू सुख इति प्रायम्। ध किंत्ति किथिषटमट- 
मर्थ इति ब्राह्यणीनाम् । भथ मभ्यमस्त्रीणां वेरयाशिस्पकारीणां 
किरिण्णाणे ध कर्थं गटमथि धुणकिरटि किरिप्रायम्। मरट- 
मधिक्ुणकेडखुखिखि प्राये गीतं स््रीणाम्। एव॑ तावत्सामान्य- 
तोऽभिहितं स्त्रीणाम् । अवस्थान्तनरितानां तु त एव पौरुषा वाय- 
विदोषा भवन्ति। सामान्यतोऽभिनये भयरोकक्रोधादयो हि भावा 
आसां समुत्पयन्ते । आसामपि रसभावाभिनयपेक्ष मागौभितं 
वादय भवति । 

पि च-जातिमागैप्रचरेस्तु करणरक्षरैस्था । 
वादयेद्यसू्वसंकीण स श्रेष्ठो वादको मतः ॥ 

भरतः 

नाव्यभूषणम्- मेररागः ( खरहरप्रियामेखुजन्यः ) 
(आ) सरिगमधनिस. 
(अव) सनिधमपमगरिस. 
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नाटथमङ्कला- मेररागः ८ नरभेरवीमेरजन्यः ) 
(शा) सरिगमपधनिसख. 
(अव) सनिपमरिगरिस. 

मञ्ज 

नारथमनोहरी- मेखरागः ८ हरिकाम्भोजीमेरजन्यः ) 
(भा) सगमपधनिस. 
(अव) सनिपमगस. 

मन्न 

नारथमातिकाः- (अथवा) वृत्तयः 

सर्वेषामेव काव्यानां मातृका वृत्तयः स्मृताः । 
आभ्यो विनिस्तं द्येतहराशूपं प्रयोगतः । 
यथा तथा वृत्तिभेदे काज्यवन्धा भवन्ति हि ॥ 

भरतः 

केचिदाहुः -- वृत्तिप्रभवत्वं दश्चरूपकस्य सामान्यटक्षणम्। 
इ्तीनां तदङ्गानां च अनमिनीयकार्येष्वसंभवादिति। एतचासत् 

 श्रास्तां काव्यार्थः -सवों हि संसारो वृत्तिचतुष्केण व्यप्र इत्युक्त 
मस्माभिः । वृत््यज्गानि सर्वकाव्येष्ठु सन्त्येव । यद्यपि सर्वेषा- 
मभिनेयानभिनेयकाग्यानां वत्तयश्चेष्टामातर इव ताभ्यो वाच्य- 
रूपत्वे कविह द्ये व्यवस्थिताभ्यः काव्यञुत्पदयते। यथा- 
विचित्रसन्निवेशताछम्बनसुन्द्रतमसंपूर्णस्वर समुदायषूपाद्रामद्- 
चाष्िभागकस्पनया जायञ्चकानां पृणोपूणोदिस्वरमेदभाजां 
प्रसवः, तथा नाट कप्रकरणाभ्यः पूणेवृततिब्रयङ्गाभ्यां वृत्तिन्यूनानां 
च रूपकभेदानो परिकस्पनम्। यद्यपि कायवाङ्मनसां चेष्ट 
एव सह वैचिच्रयेण वृत्तयः ताश्च जीवलोकव्यापिन्यो अनिदं 
प्रथमताप्रवत्ताः प्रवादेन वहन्ति । तथापि विशिष्टेन हृदयवेदोन 
युक्ता इृत्तयो नादथोपकारिण्यः। आवेशश्च तारतम्यटक्षणो द्विधा 
ल्मैकिको अन्यश्च । तत्र खौकिकायेराः सुखदुःखतारतम्यङ्ृतो न 
रसागम।स्वायः । अखोकिकस्तु अनवेशोऽप्यवेमयः कवेरिष 
सामाजिकस्य । बाचिक्म्राधान्ये भारती वृत्तिः। भारतीरव्वेन हि 
बागुच्यते । अक्षरसाम्यादपि पदन्यासानां अक्षरसाम्यादपि 
निर्वचनं दहेत् नटव्यापारयोगेऽपि भारत्येव वत्तिः। मनो 
व्यापाराधिक्ये सात्वतीव्रत्तिः। सत्वरूपं विद्यते येषां तत्व तेषा- 
मयमिति। सत्वं च ततन परच्िद्रान्वेषणोपाय अग्रतितानयैचिज्यो 
स्पक्षणप्रकारालाषवात्मकं रसभाक्पयेवसितो हि सर्वः काथ- 
सन्द्भः। रसमावाश्च चेतनेष्वेव । वाङ्मनःकायवेष्टरोषु 
नल्येकोऽपि कश्िचेषटंरोऽस्ति। कायचे्टा अपि मानसीभिस्सृकष्मा- 
भिश्च वाचिकीभिश्चष्टामिः व्याप्यन्त एव । न सोऽसि प्रत्ययो- 
लोके यद्राब्दानुगमाहते । इति न्यायान्मानख्यपि वाचिक्यपि 
चेष्टा अवदय सृष्ष्मकायपरिस्पन्दमन्दप्राणव्यापाररूपं नातिर्वते । 

गाय्वक्षारा 

न च रसोपयोगिखङकियमागशल्यः कोऽपि नाटथे परिसन्दः 
इत्यन्योन्यं संवकिता वृत्तयः केवट कवचिक्किञ्िदधिकमिषि 
प्राधान्येन व्यपदेशः परिवर्तते । 

समिनवः 

नृटयरल्ाकरः 

अस्य कतां न ज्ञायते । भरतकल्परतामञ्ञर्यां नाटथरललाकर 
इति नाम स्मरतम्। 

राघवरायकृतमिति वक्तुमवकारोऽसि। सङ्गीतसारे तथा 
स्मृतमसि । 

नाटयरासकम् 
वसन्तसमये यत्र देरीहिन्दोखगी तिमिः । 
नर्तकीमिनोस्यवस्तुपदार्थेरभिनी यते । 
तन्नाटथलासकं प्रोक्तं देरीनृत्तविश्चारदैः ॥ 

वेमः 

अभिनयो द्विधा वर्तते, पदार्थामिनयो वाक्या्थाभिनयश्चेति । 
त्र प्रथमस्सूचितः। तत्तच्छब्दयोः विरोषौ निरूपितौ । 

नाटथरोचनम् 
एतन्नामको दौ भ्रन्थौ स्तः। एकोऽभिनवगुप्तकृतः ¦ अन्यि 

खोचनरचितः। त्रिखोचनकृत नाटथलचने टष्वपि प्रामाणिकमेव। 
अत्र बाढरामायणकृत्यारावणमावृगुप्रनारथाख्ादय उदाहताः। 

नारयग्नालानिर्माणविधिः 
तत्रादौ नाटथनिख्यनिमाणं विधिवद्भवे। 
नाटथोपयुक्तवस्तूनामिदमादीयतोमतम् 

भुषमादौ परीक्षेत ततः कुयादुगृदं भम् । 
ढा समा सिरा गोरी कृष्णा दोषैरदूषिता ॥ 
अनूषरा कीठकासिकेशाङ्गारतुषोश्चिता | 
कपारुजन्तुवल्मीकदिंखकोखादिवर्जिता ॥ 

खङ्गलेत समुल्छृष्टा रोधिता भूः प्रास्यते। 
रेवतीहदस्तचितरासु विश्ाखाच्युत्तरासु च ॥ 

सोम्यपुष्यानुराधापु ताराखेतासं धीधनः । 
पुण्याहं वाचयित्वादो प्रोक्ष्य शन्द्युद ॐेन ताम् ॥ 
भुव कृस्वा समतटं सितं सुतर प्रसारयेत्। 
कापास वाल्वजं वापि मौञ्ज पट टं नवम् 

आङ्ग यदुं पुंभिः छिद्यते न कदाचन । 
प्रसायं मानं तत्सूत्रं च्युटथते मध्यतो यदि॥ 
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स्वामिनः स्यात्तदा सृत्युखिभागे अ्युटथते यद्।। 
राषटक्षोमं तदा वि्यास्रयोक्ता न्यते तदा ॥ 

तुरीयोऽस्य यदा भागः चयुटथते चेदिदं क्रमात् । 
भ्रश्यते स्यादपचयस्तदा कस्यापि वस्तुनः ॥ 

अस्पं भ्रस्यते तस्मादरहनिमोणकर्मणि । 
विक्र चतुरश्च च चयश्र चेति गृहं त्रिधा ॥ 

चतुरश्र पुनर्भिन्न दीधे सममिति द्विधा । 
विक्कष्टमुत्तस प्रोक्तं चतुरश्र तु मध्यमम् ॥ 

उत्तम चाधमं जयश्च गृहमेवं चतुर्विधम् । 
विकृष्टं नितरां दीधेमुत्तम देवतागृहम् ॥ 

चतुरश्च तु यदीघ राजन्यानां तदिष्यते । 
चतुरश्र समं यत्र ब्राह्मणादिसंखावहम्।। 

उयश्र यद्वरं तत्र हीनवणांश्रयोचितम्। 
चतुर्धव गृहाः प्रोक्ताः भरतेन महात्मना॥ 

अष्टोत्तरशतं दीष हस्तानां विस्तृतं पुनः। 
तद्र्धनामराणां यन्दरषु तत्रोपयुज्यते ॥ 

अथाद्यञ्चतुरश्रस्य निमांणक्रम उच्यते । 
चतुष्षष्टिकरायाम दात्रिराद्धस्तविस्वृतम्॥ 
यथा निष्पत्स्यते गेहं तथा सूत्र प्रसारयेत् 
ूर्वपश्चिमयोर्दीघां दक्षिणोत्तरविस्तृताम् ॥ 

भुवं संसाध्य विभवात्प्चिमादि तथा कमात् । 
यथा करेष्पोडङामिरष्टभिः पनरषटमिः ॥ 

द्ातरिशद्धिश्च चत्वारो भागास्सयुस्तेषु पञश्िमे । 
नेषथ्यस्य गृहं तस्य पुरतो रङ्गदीर्षभूः ॥ 

तत्पुरस्ताद्रङ्गपीठं सभःस्थान तदमरतः। 

एवे सुवे विभञ्याथो बि दद्या्निरामुखे ॥ 

दिग्दे बताभ्यस्तटिङ्गैः मन्तः पुष्पाक्षतादिभिः 
सितरक्ते नखक्रृष्णे पीतधूम्रेऽरुणामरे ॥ 
अन्ने प्राच्यादिदिङ्नाथबस्यथं कल्पयेत्सुधीः। 
अथ मूलेन रोहिण्यां ्रवणेनाप्युपोषितः॥ 

स्तम्भानां स्थापनं कुरया््रे सद्रहवीक्षिते । 
कुम्भिका स्थापयेदादौ तथा यादिश्चत्पिनिर्मिताः ॥ 

मनसूवाद्रहिश्चान्तश्चार्धन स्युस्सिरं स्थिताः । 
आभ्रेयादिषु कोणेषु स्तम्भाः स्युत्राह्मणादयः॥ 

तन्मूलेषु क्िपेस्सवर्ण॑ताम्रे च रजतायसे । 
शहृरक्तेः पीतनीेर्वखमास्यानुलेपनैः ॥। 

23. 

गत्व 

स्तम्भान्संपूञ्य विप्रेभ्यः पायसं गौडमोदनम् । 
घृताक्तं कृसरं दद्यात्तत उत्थापयेच्छनैः ॥ 

अचर चाप्रकम्पं च खापये्छुम्मिकोपरि । 
चरने स्यादनानरुष्टिः कम्पने परचक्रभीः ॥ 

यथाऽचलो गिरिर्मेरुः हिमवांश्च महाबरः। 
जयवहो नरेन्द्रस्य तथा त्वमचलो भव ॥ 

प्रणवादिनमोऽन्तेन मन्त्रेणानेन पण्डितः। 
उपतिष्ठेत तान् स्तम्भानुच्क्रितान् दक्षिणां च गाः ॥ 

वद्यादिजेभ्यस्तम्भेषु स्थापितेषु चतुष्पथे । 
नराह्मणक्षत्रियस्वम्भमध्ये सप्रापरान् जुभान् ॥ 

स्तम्भान् संस्थापयेत्तद्रन्मध्यतो बे्यशद्रयोः। 
९ ५.९ 

एवमष्टादशस्तम्भाः पाश्चयोरदक्षसव्ययोः ॥ 
साष्टहस्तान्तराखाः स्युभुवा स्वाक्रान्तया सह् । 
आम्रेयेडानयोर्मध्ये राजन्योरूभयोरपि ॥ 

साधाक्रान्तभुवा साधं हस्तषोडकान्तरो 
द्वी सतम्भावनयेोर्मध्ये सा्टहस्तान्तसै सह ॥ 

स्वाधाक्रान्तुव। स्थाप्यौ द्वावन्यौ बुद्धिश्चाछिना । 
एवं स्तम्भा भवेयुस्तदष्टौ पथ्िमपूर्वयोः ॥ 

नेपथ्यगृहपष्ठस्स्तम्भमानानसारतः। 
सप्र स्तम्भान् चतुःपद्क्तया खापयेन्मन्दिरान्तरे ॥ 
अष्टाविशतिसंख्याकाः ते स्युरारोपिताः क्रमात्| 
अष्टदस्तमितायामा हस्तविस्ताररालिनः ॥ 

चतुःपञ्चारादेवे तु स्तम्भाः संभूय रोभनाः। 
पाश्पङ्क्तिटय मध्यपङ्क्तिश्चातिमनोहरेः ॥ 

को्ठाष्टकैभे वेत्पुण समन्तादष्टहस्तकैः । 
मभ्यपडन्तेः पाश्चपङक्ते्मध्ये पडन्तथ हस्तकैः ।। 

आयामे विस्तरे हस्तचतुष्कैरष्टकोष्ठमैः 
(~ (५) = 

पृण स्यातामुमे दीधेचतुरभरस्सुनिर्मितंः ॥ 

चत्वारिशत्कोष्ठकाः स्युरेवं नाटथगृहे स्फुटम् । 
शिरः काष्ठानि चिलाणि स्तम्भानां मूर्धि विन्यसेत् ॥ 
कथ तेषु चतुर्दिक्षु नानाचित्राद्धितान्यलम् | 
धरण्याख्यानि काष्ठानि प्रतिदध्युयेथोचितम् ॥ 

एतेषां मूधेसु स्थाप्यासतुखास्तक्षकसंस्करताः । 
तुला तियक्षाष्ठानि स्थापयन्ति दृटान्यथ ॥ 
दारवीभिः पद्िकामिः संहताभिः परस्परम् । 
काष्ठानामन्तराखानि छादयेयुयेथाक्रमम् ॥ 
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एवमाच्छाद्य नीरन्ध्र कृत्वातिश्छिष्टसन्धिकम् । 
धास्तीयं निम्बपत्राणि इष्टकामिमृदा तथा ॥ 

पूयं रढमाताडय कछुयोद तिसम स्थलम् । 
अथवा विभजेद्मिं टार्निंञत्कोष्ठमानतः ॥ 

द्वा्िंशद्धस्त विस्तारं चतुषुषष्िकरायतम् । 
आयामपरिणाहाभ्यां अ्टहस्तप्रमाणतः ॥ 

चतुरसखा यथा स्युस्ते द्ार्धिंशर्कोष्ठकास्तथा । 
मध्यकोष्ठचतुष्कं यद्रङ्गपीठं तदिष्यते ॥ ` 

धायामपरिणाहाभ्यां दयष्टहस्त मनोहरम् । 
ब्राह्मणादीन्स्ततस्तम्भानाप्रेयादिषु रोपयेत् ॥ 

आप्रेयादिषु कोणेषु रङ्गपीठस्य पूववत् । 
स्तम्भानारोपयेत्सोम्ये दो स्तम्भो वेशयदयुद्रयोः ॥ 
सम्मुखो दक्षिणे तद्रद्विभ्रराजन्यसंज्ञको । 
सद्वथष्हस्तान्तगाखौ स्वाधांक्रान्तमुवा सह् ॥ 

स्थाप्यौ ततश्च स्तम्माःस्युरषटौ प्राक्पत्यगुत्तमाः । 
सहं ब्राह्यणदाद्राभ्या. . .दरपच्च च ॥ 

साष्टहस्तान्तरालाः स्युः स्तम्भाः पञ्चिमभागगाः । 
अषटत्रिंशत्ततस्स्तम्भाः स्युरस्मिन्नाटयमण्डपे ॥ 

अष्टहस्तपरीणाहं त्वष्हस्तायत नवम् । 

रङ्गदीषं ततः पश्चान्नेपथ्यस्य गृहं भवेत् ॥ 

तच्चाष्टकोष्ठक दारं प्राक् मरत्यक् चास्य कारयेत् । 
कसा सुधाकस्पयोग्य सित्तिकरमं प्रवर्तयेत् ॥ 

पश्चिमे दारमेकं स्याद्धव्य नेपभ्यवेरमनः । 
अन्यद्रङ्गश्वेशाथ पूर्वभित्तौ तु तद्धवेत् ॥ 

एवे द्रारदयोपेतं इय ् टदम्तसुविस्तरतम । 
्रानिराद्धिः करैर्दीयि कोष्ठ्िंरातिस।धितम् ॥ 

नेपभ्यसदनं सव नर्तकश्रमनाश्नम्। 
रङ्गदीषं च नेपथ्यगरहवदीर्धमिष्यते ॥ 
विस्तीर्णमष्टभिरैस्तेः षडदारुभिरखङ्कतम् । 
नेपथ्यपूर्वदवारम्य पा्वयोः स्तम्भयोदैयम् ॥ 

तयोरूष्वंमधश्चापि दारुयुग्म मनोहरम् । 
विचित्ररचनोपेतं रङ्गशीर्षस्थिते तु यत् ॥ 

एततडद्ारुकं नाम भरतेन भ्रकीर्तितम् | 
चतुस्तम्भ्यधेमादाय समन्तासप्रो्तदस्तकम् ॥. 

रङ्गपीठं सुकृष्णाभिमद्धिरापूरितं दम् । 
साधेहस्तोत्सेधयुते मनोनयनमोहनम् ॥ 

नाययशासरस्य वेदप्रामाण्यम् 

कल्पयीत न निम्नं तन्नाप्युचचं सममिष्यते। 
भाद्रौतलवस्स्नग्धं तस्य पीठस्य पाश्वैयोः ॥ 

दृक्षान्ययोः प्रकुर्वीत सतम्भयोर्मध्यसंश्रयाम् | 
आधारकाष्ठसुभगां विचित्रां मत्तवारणीम् ॥ 

तत्तदिगीशवणानि रलानि कनकं तथा । 
दिक्षु मध्ये च विन्यस्यद्रङ्गपीठस्य बुद्धिमान् ॥ 

रङ्गपीटप्रमाणेन छुयोदुपरिभूमिकाम् । 
चतुस्तम्भीसमायुक्तां सुवणकटशोञ्ज्वरम् ॥ 

रद्भपीठटपुरस्तास्स्यात्सभापतिनिवेशनम् । 
षष्ठे कोठे मध्यपडन्तेः चतुरैस्त समन्ततः ॥ 

उसेधेनाध्यधेदस्त सुधाधवछिते शुभम् । 
कीषेष्वन्येषु परितो हस्तमात्रान्तराणि तु ॥ 

तावन्मात्रप्रमाणानि जसनानि प्रकस्पयेत्। 
विचिघ्रे छक्षणोपेतं कवाट द्यरञ्जितम् ॥ 

उत्तरस्यां भवेदस्य द्वारं कोष्ठे चतुर्थक । 
चित्राणि नानारूपाणि ठिखिदिक्नासु मूमिषु ॥ 

आविद्धदारुसद्रारसारभञ्जिकयान्वितम् । 
जारवातायनोपेतं गवाक्षैः परितो वृतम् ॥ 

चिवनिमाणशोभाटये नानाङ्ष्टिमरञ्चितम् । 
गम्भीरञब्दप्रभवे रसभावादिदीपनव् ॥ 

सुधांधवलितं कुयाटसमन्ता्नाटथमन्दिरम् । 
पय्वहस्तान्परियञ्य परितो नाटथमन्दिरम्।। 

विहस्तोव्सेधिनीं कुयाद्धित्तिमन्यां सनिगेमाम्। 
अप्रमत्तिरक्षिजनेः परितः रक्चयीत तत् । 
एवै टक्षणसंपन्नमायुःकीतिंजयावहप् ॥ 

। विप्रदासः 

नाव्यशाखम् 
भरतकृतप्। षट्त्रिशदध्यायेषु षट् सहसीम्न्थपरिमिया निर्मितः। 

अन्यो ग्रन्थः दादरसहस्री भरतकृतिपवेनासीदिति बहवो म्रन्थ- 
कर्तारो वदन्ति । व्याख्यातारः छेदटादयः षटरसहस्रथा एव 
व्याल्यानमकाषुः । भरतनाम्ना उदा्टताः शोकाः बहवः षट्सह- 
सथां न ददयन्ते। अस्य भरतसूत्रमिति प्रसिद्धिः। भरतो 
मुनिरित्युच्यते । 

नाटथशास्रस्य वेदप्रामाण्यम् 
छङ्गत्वेनाथवास्यास्तु प्रामाण्य तत्व मरसििजाम् । 
चायोपक्रान्तया होमविधानाच्छटकेन च ॥ 
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मानान्तरानधिगते गायतीति विधिः सुटः । मात्सयौट् द्रेषाद्वा तत्पक्षव्वात्तदर्थमदाद्रा । 
ओद्राल्स्य विधाना त्रैकाल्ये नाददशेनात् ॥ एते परप्रयुक्ता ज्ञेया घाता वुधेर्निल्यम् ॥ 

अश्वमेधक्रतौ, गानविधानमपि दयते । | गोमयरेष्टवृणोपरविक्षेपाश्चारिसंभूताः। 
ब्राह्मणस्य दिवारात्रौ राजन्यस्य च शासनात् ॥ भओत्पत्तिकाश्च घाताः पशवेषोन्मत्तलिङ्गकृताः ॥ 

नारगाङस्यनुगामिस्वै यन्निषेधस्य तत्र हि। विस्रविमुक्ततार वण॑स्वरसंपदा च परिहीणम् । 

त्रदेवो न निषिद्धथेत चृमाच्रस्य निषेधनात् ॥ अज्ञातस्थानटयं स्वरगतमेवविधं हन्यात् ॥ 

न चृतव्येदिति यन्नृत्यनिषेधः कामवगेतः। विषमे मागैविहीने विमाजेनं बहुम्रहारं च । 
तद्रद्यचारिविषये वचनं पयेवस्यति ॥ अविभक्तग्रहमोक्ष पुष्करगतं तथा हन्ति ॥ 

द्विजातिविषय गाननिषेधो यत्र छुलचित् । पुनरुक्त ह्यसमासे विभक्तिभेदो विसन्धयोऽपाथाः । 
तद्धिदां यद्पात्रस्वे तत्तद्धियोपजीविनाम् ॥ भस्थानभूषणत्वं पतनं सुङकटस्य च रञ्च: । 

कुम्भः भासेहणावतरणेरनभिज्ञस्वं विहस्ततवम् ॥ 

नाटवरैखरः । एते घाताः - 

अय विद्धसाटमद्धिकान्याख्यायां स्मृतः । न च किंच्िद्रणदहीन देपेः पाटेरव्जिंतं च न हि। 

नाय्यसिद्धिः तस्मान्नाटय प्रकृतौ दोषा नायर्थते मह्याः ॥ 
सिद्धिस्त 

मरतः 

सिद्धिस्तु द्विविधा ज्ञेया मानुषी दैविकी तथां । 
वाङ्मनःकायसंभूता नानाभावसमुत्थिता ॥ नाटयाभरणम्-मेखरागः ( नारकप्रियमेरुजन्यः ) 

दृञ्ाङ्गा मानुषी सिद्धिः देवी तु द्विविधां स्मृता । (आ) सरिगमपधस. 

नानासच्वाश्रयकरता सासरी बाङ्मयी तथा ॥ (अब) सनिधपमगरिस. 
मज 

स्मिताधैहासा विज्ञेया साध्वहो कष्टमेव च । 
प्रसिद्धनादावद्रष्टा सिद्धिङ्ख॑या च (वाङ्मयी) मानसी ॥ नाटयोक्तयः 

भगवन्निति मवोध्यो दे वस्तस््रतिमोऽपि वा। 
भर्यति बृद्धो विधिवन्महारजेति पार्थिवः। |, 

उपाध्यायेति विदययादौ गुरुराचाये इत्यपि । 
नाटथे भविति विदुरः किच्िदूनसतु मारिषः ॥ 

समनोऽथ वयस्येति देहो देति चाधमः । 

राज्ञा विदृषकोऽप्येवं बयस्मेयभिभाष्यते ॥ 

शायुष्मन्निति सुतायेः भृष्णुनिंल तपल्िभिः। 
स्वामिनस्तनयः घ्य कुमारो भवैदारकः॥ 

सीम्यभद्रमुख्िव देवानां भ्रिय इत्यपि । 
संबोध्याः शाक्यनितरैन्थाः भदन्तेति म्रयोक्तमिः ॥ 

देवेति नृपतिर्वाच्यो भट़ेति च महानृपः। 

सर्वक्मीमिः पतिर्वाच्य आये पुत्रेति यौवने ॥ 

+ = _ थ = 
पुखकैश्च सरोमा्धेरभ्युरथानेस्तथेव च । 
चेखाच्चराङ्णिक्षेपेः सारीरी सिद्धिरिष्यते ॥ 

अहोकारस्तदा कारय नृणां प्रकृतिसंभवः । 
विस्मयादिषु भावेपु प्रहषां्थे तथेव च ॥ 

कर्णेषु प्रयोक्तव्यं कण्ट साखकृतेन तु । 
साधिक्षेपेषु वाक्येषु प्रस्पन्दिततनूरूहेः ॥ 

छुतूहखेोत्तरावेधैः बहुमानेन साध्यते । 

एवं साधयितव्ये या तदूज्ञेस्सिद्धिस्तु मानुषी ॥ 

दैवसिद्धियेथा- 
या भावातिञ्चयोपेता सत्त्वयुक्ता तथेत्रच । 

सा प्रकषकैसतु मन्तव्या दैवी सिद्धिः. प्रयोगतः ॥ 
। 

न शब्दो नैव च क्षोभो न चोत्पातनिद्दोनम् । 

संपूर्णता च रङ्गस्य सा सिद्ध विकी स्मृता ॥ अन्यथा पुनरा्येति तद्व््ये्ठोऽलुजन्मना । 

सिद्धिविबातकाः -- ` छन्दतो नामभिर्वाच्या ब्राद्यणेः क्षत्रिया अपि ॥ 

वाताभिवर्षषुञ्जरभुजङ्गसंक्षोभमण्टपनिपाताः। ॑ राजन्निति स्याटषिभिः कचित्सवोधनं पुनः । 

कीटग्यारपिपीलिकपड्ुविञ्चसनादिदै थिका घाताः ॥ , कैश्चित्स्वपूञ्यपादानां साक्षा्रीम न गृह्यते ॥ 
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हञ्रे दण्डे हदाहनि नीचा चेटी सखीमपि। 
अञ्जुकेति च वक्तव्या वेरयापरिजनेः स्वकैः ॥ 
अत्तेति तस्या धाञ्यादिररेरे इति नीचकः । 
बह्ूुत्वसंख्याप्याख्या स्यात्पूज्ये स्वात्मनि वा पुनः ॥ 

पादमिश्रादयः शब्दाः पूञ्यनामान्ततः भिताः । 
पयायश्च प्रयोक्तव्यो यथास्वुचितेषवपि ॥ 

टृश्टामिः पतयः खीमिः भाष्यादशब्दैः प्रियादिभिः । 
दुररीखदिभिरन्यत कथ्यन्ते तु यथाक्रमम् ॥ 
भियः कान्तो विनीतश्च नाथस्ाम्यथ जीवितम् । 
नन्दनश्चेयमिप्रीतो वचनानि भक्न्ति हि॥ 
दुदशीटोऽथ दुराचारः शठो वामो विरूपकः । 
निेञ्नो निष्ठरप्रायः कोधे प्रायोऽभिधीयते ॥ 

द्विजस्य नाम शमन्त वर्मान्तं क्षुधियस्य च । 
गृप्रान्तं बणिजः प्रायो दासान्तं वृषलस्य च ॥ 

शोर्योदात्तानि नामानि तथा शूरेषु योजयेत् । 
नानाकुसुमनामानि परेष्यवर्गे चकासति ॥ 

सङ्गखाथनि नामानि चेटानामपि कारयेत् । 
गम्भीराथानि नामानि योजयेदुत्तमेषु च ॥ 

साहि यमीमांसायाम् 

नाथरामक्रिया-रागः. 
नाथरामक्रतिभाषा सव्या रिषभोश्चिता। 

मदनः 

चाथेन्द्रः- वशः 

यस्मिन् वंशे सुखतारसरनध्रयोरन्तरा नवाङ्गलपरिमितं स 
व॑सो नाथेन्द्रः । नव नाथाः सिद्धपुरुषाः। 

नायेन्द्रवंसो विंदा युतया षड्भिरङ्गरेः । 
स यवेर्दितयेनाथ यकाया अन्विते भवेत् ॥ 

मध्यै नवाङ्खर तस्य रन्धयोमखताख्योः । 
सम्भूयान्तरमानं च तथानुक्तमपीह यत् । 
महानन्दस्य वंशस्य निमांणात्तु गतार्थकम् ॥ 

कुम्भः 

नदद् 

अनतेः म्राणनार्थस्य दहतेदाहकर्मणः । 
संयोगादायशचक्तेश्च बीजेरेष विनिर्मितः॥ 

भस्मसास्राणिनां पापं छुर्वन् संज्नीवयंश्च तान् । 
शक्त्या संसाधयन्नथौन् नाय इयभिधीयते। 
नादो वा नदतेधोतोरिष्यते शब्दकर्मणः ॥ 

कुन्भः 

नादरामन्छिग्रा 

नादरूपा पराशक्तिः नादरूपो महेःधरः। 
यदुक्तं ह्मणः स्थानं ब्रह्य्न्थिश्च यः स्मृतः ॥ 

तन्मध्ये संस्थितः प्राणः प्राणाद्रन्हिसमुद्धवः। 
वह्विमारुतसयोगान्नादस्समुपजायते । 

नादादुत्पद्यते बिन्दुः ततःसवे च वाङ्मयम् ॥ इति केचित् 
भन्ये तु- 

नकारः प्राण इयाहः दकारश्चानखो मतः| 
नादस्य हिपदार्थोऽयं समीचीनो मयोदितः। 
नादोऽयं नदतेर्घौतोः स च पञ्चविधो भवेत् ॥ 

मतङ्गः 

नादतरङ्किणी- मेखरागः ८ खरहरप्रियामेरुजन्यः 
(आ) सरिगमपनिस. 
(अव) सनिधमगरिस. 

नादद विध्यम् 
आहतानाहतत्वेन स द्वेधा गदितो बुधः । 
ॐ नाहतोऽतिसुष्ष्मव्वादग्यक्तत्व।न्न रक्तिदः ॥ 

श्रूयादिद्वारतो गेये जनयन् रक्तिमाहतः। 
अत्मिन्येकाग्रभावेन भुक्तिमुक्ती प्रयच्छति ॥ 

मञ्ज 

कुम्भः 

नादनामक्रिया- मेररागः ८ मायामाख्वगौरमेरुजन्यः ) 
(आ) सरिमगमपधनिस. 
(अव) सनिधपमगरिस. 

मञ्ज 

नादग्राधान्यम् 
न नादेन विना गीतं न नादेन विना खरः। 
न नादेन विना नृत्त तस्मान्नादात्मकं जगत् ॥ 

मतङ्गः 

नादमेदाः 
सृक्ष्मश्ेवातिसुष्ष्मश्च व्यक्तोऽव्यक्तश्च छरत्निमः। 
सृष्मनादो गुहावासी हदये चातिसुक्ष्मकः ॥ 

कण्ठडमभ्ये सितो व्यक्त अव्यक्तस्ताटुदेशगः । 
कृत्रिमो मुखदेरे तु ज्ञेयः पच्चविधो बुधैः ॥ 

नादरामक्रिया-मेररागः 
नादरामश्ियारागः समारोदेऽजव्जिंतः। 
भर्ैश्चुतिसमायुक्तः ततः षाडवपूर्णकः ॥ 
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नादनामक्रिया गान्धारवर्जिता चेत् षाडवा । अस्पगान्धा- नादन्तरी- रागः 
स्ेतपर्णः । माखवगौलमेरजोऽयं रग. । ऋषये तारमन्द्रा स्यात् षडजन्यासा च सग्रहा । 

अस्य नामान्तरं नादनामक्रिया ॥ ५ पूणा सनिधपेराढथा गाल्पा नादान्तरीस्वियम् । 
| गान्धारस्वरमुख्यत्वात् करुणे तेन गीयते ॥ 

नादरामक्रिया गौरी मेटोत्पन्ना मभूषिता। जगदेकः 

^ निन्यासारोद गान्धारवनिता ॥ भथ नादान्तरी नाम तारमन्द्रा तथर्षमे । 
रथम या। वयास जनै त वती षड़जेनेकेन भूषिता ॥ 

निषादसहितेः पूणां षड़जंधवतपच्चमेैः । 
नाद्रामकृतिः--रागः (वरो बादनक्मः) गान्धारस्वरमुख्यत्वमस्यास्सततमिष्यते ॥ 
ऋषभं ग्रहमास्थाय द्विशिवी ताडयेच तम्। 
तमेव तु विरस्ब्याथ मध्ये दी्ेतां नयेत् ॥ नादान्ता--श्रुतिः 
रिगौह ऋषभस्याधमपि तु द्वततां नयेत् । | षड्जस्य प्रथमाश्रुतिः । इयमेव मण्डलीमते तारषड्जस्य 

निषादं तु विरम्ब्याथ तमेवोच्वारयेत्पुनः ॥ प्रथमा श्रुतिः । त 
। ५ 

धैवतं सच्रदाहदय वादयित्वा निषादकम्। षड्जस्य प्रथमा श्रुतिः । न 
स्थायिस्रे यदा न्यासे नादरामछरतस्तदा। ॥ 
सवस्थानमादिभे प्रोक्तं विदुषा वेमभूुजा ॥ नादोत्पत्तिनाडयः 
यद्रा मध्यममास्थाय सायिम पञ्चमं पुनः। चतस्रो जबबन्धिन्या नाडयः कण्ठमुपाश्चिताः (स) 

५ बरि 

स्त्रीव ताडयित्वाथ धवताटषभावधि ॥ तालमूलस्य बन्धिन्यस्तिखसतच्व च स्थिताः (रि) 
द्तमेत्ाबरोददेण रिषभारप॑ च षड्जकम् । ओष्टयोरुभयोन। ख्ये बन्धिन्यो द्रौ ज्यवस्धिते (ग) 

< चतस्रो मूर्धि बन्धिन्यो नास्यो ब्रह्मपधाश्रयाः (म) 
पुनश्च रिषभस्याथ वाद्यिर्वा ततःपरम् ॥ तससिनि स 
[7 नाद्यश्चतसखरस्तिषठन्ति दन्तानावध्य सवतः (प) 
2 >: व दिम कण्ठतात्वोरन्तरे स्युनांञ्यसिख्स्तु सङ्गताः (थ) 

नादरामञ्नियारागध्यानम् एता द्राविंदतिनांञ्यो मध्यनाड्यां ददि स्थिताः 
उगदेकः 

नीरुवणां रवेतवखधरां मङुट मूषिताम् | ष 
+ + न्दा प्रूयरङ्गज् 

वेणुवीणाकरां ध्याये नादरामक्रियां सदा ॥ व~ 
रागसागरः आरीर्वचनसंयक्ता नित्यं यस्मात्प्रयुज्यते । 

नादवती- श्रतिः देवद्रिजनृपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता ॥ 
निषादस्य प्रथमा श्रृतिः। अनूपः नान्दीपदानामन्तरेषु चित्रे पूर्वर } वधेमानं प्रयोज्य प्रागुक्त 

ग क्षणम । अन्ये तु गीतकमप्रयोगादनन्तरं शुद्धे चिन्रे च पूर्वरद्ग 
न वथैमानप्रयोगमिच्छन्ति | ` ॥ नखादीनां क्षणे द्रष्टव्यम् । 

नादखरूपी-मेखरागः (रलाङ्गीमेलजन्यः) ह 
ध [कभ ४ ५ का ति ) 

(आ) सरि क नान्द्रीताल ख्घुः शल्यद्धितं सगणो गुरः । ००|| 5 ऽ 
(अव) सधनिधपमगरिगरि-स. | सोमराजः 

मज्ञ 
© 

9 क | च् क्र ज्ञम् 

नादाटुरणनम्-- वदा एूत्कारगुणः ~ ॥। # 

नादानुरणनं नाम घण्टाध्वनितसादरम्। . नन्दी वृषो वृपाङ्क्य जगदाद्ौ जगत्पतेः । 
षि 

उर3. वान कन््चन्मरोगान्य गाता किन्न गर्मनात ।। 
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तस्य तद्रपसबन्धा पूजा नान्दीति कथ्यते । 

देवतादिनमस्कारमङ्गलारम्भपाठकेः॥ 

या छ्िया नन्यते नास्यारम्भे नान्दीति सा स्म्रता । 
या पूर्वरङ्गसंबन्धा द्वाविंशयङ्गवर्तिनी ॥ 

सभ्यान्नन्दयतीटखेवं सापि नान्दीति कथ्यते। 
यद्यप्यङ्गानि भूयांसि पूर्वरङ्गस्य नाटके ॥ 

तथाप्यवदयं कर्तव्या नान्दी विघ्नोपशान्तये । 
नान्दीश्रोको विधातव्यः चन्द्रनामाङ्क एव सः ॥ 

इैव चन्द्रसबन्धो क्ष्यते उ्यञ्यतेऽथवा । 

नान्दी पदैद्टौदशाभिरष्टमिवाप्यलङ्कता । 
समपादाथवां नान्दी भवेदिति च केचन ॥ 

सारदातनयः 

' ग्रधानमङ्ख पूर्वरङ्गे सूल्धागरपरयोञयदे वस्तुतिसमाश्चया आरी. 

वचनात्मिका नन्दी । सा द्रादरापदा अष्टपदा बां) पदमपि 

दवयमत्र सम्मतम् । शोकस्य पाद् एव पदं । तेषां मतेन श्टोक- 

दवय श्छनेकत्रयै बा विधातव्यम् । ये तु सुप्ठिडमसंज्ञाशब्दं पव्- 

मिच्छन्ति तेषां सुबन्ततिङन्तपदे द्रीदराभिरष्टाभिवों एक एव 
ऋक: कर्तव्यः । 

सागरः 

गङ्धा गणपतिस्सोमः सुधानन्दो .जर्यारिषः । 
एतैनामपदेभाव्येः नान्दी कायो विचक्षणेः॥ 

रिबानन्दकरी नान्दी नान्दी विघ्नोपशान्तये । 

सूत्रधारः पठेननान्दीं मभ्यमसवरमास्थितः ॥ 

सोम इति हर चन्द्रावपि । 
शभङ्करः 

- तानः 

षड्जग्रामे निगदीनोड्वः। 
पमरिसध 

कुम्भः 

--पूष्ना 

नन्दीराब्दे द्रष्टव्यम् । 

--श्रुति ( 

षड्जप्रथमा श्रतिः । 

नान्दीमुखी श्चदशक्षरवृत्तम् 
मनमययाः। 

जगदेकः 

भरतः 

इदं त्तं माखतीद्युच्यते । 

नामव्रारी 

नान्घन्ते 
यद्यप्यङ्गानि भूयांसि पूवेरङ्गस्य नाटके 1 
नान्यन्तराब्दबोधार्थमुक्तान्यङ्गानि ठेशतः ॥ 

प्ररोचनान्ते नान्यन्तः प्रयाहारादिकोऽथवा । 
अथ नान्यन्तराब्दोऽब षष्ठीतत्पुरुषोपि चा ॥ 

रारदतनयः 

येषामङ्गानामन्ते सूत्रधारः कायेमभिधत्त इति नान्यन्ते सूल. 
धारः । एतदेव नान्यन्तररब्द वाच्य यदनन्तरं काव्यप्रस्तावक- 
प्रवेश्च इति कथ, सूधारप्रयोज्यत्वात्तेषां, कुतः खर्वन्ते सूत्रधारः। 

स एव तेषां पाठकः । सं एव चान्त इति । सद, सूत्र- 
धाराकरतिः सखापको नामान्यः प्रविशति सोयमन्ते स्यात् । उक्तानां 
पू्ैरङ्गानामन्ते समाप्तो स्थापको नाम सूत्रधार्ब्दवाच्यः 
प्रविश्चति। स च सुवाक्यमधघुरैः शकेः रङ्ग प्रसाद्य कवेनाम 
कीर्तयति । पुष्पाद्धलिप्रथ्ृतिनानाभावरसान्वितान् शोकानय- 
मपि पठति। भरतोपदिष्टः कमः मानुष्यां सभायां सङ्कटतया 
नोपन्यस्तः । भारतीवृत्तिमाभिलय पुष्पाञ्जलिः कर्तव्या । 

सागरः 

नान्यदेवः 
सरसखतीटदयाङ्कारकती । अयं कणाटजातीयः । रा्टकूट- 

राज्ञामन्यतमः । अस्य भराता कीर्तिराजः काशीदेशाधीङः। 
नान्यस्त॒ मिथिलेश्वरः । नेपाखसिंहासनमात्मबन्धुमधिष्ठापया- 

मासेति देशचरिवात् ज्ञायते । म्रन्थमहार्णव इति म्रन्थान्तरमनेन 
रचितम् । ॐ. प. १०८० वषे अस्या वासकाठेति ज्ञायते । 

मोहनयुरारिः, क्ष्मापाटनारायण इव्यादि बहुवि रुदान्यस्य वर्तन्ते । 

नाभिका-ूतिः 
षड्जस्य प्रथमा श्रतिः | 
हलुमन्मते अष्टादश श्तयः । उदेशक्रमे परयत । 

नामनारायणी--मेख्कतां (रागः) 
सरिग०्०्न्मपन्धन्निस. 

्तुमन्मतें 

मज्ञ 

नामप्रभा-मेखरागः ( गुभपन्तुवरारीमेख्जन्यः ) 

(आ) सरिगमधनिस. 
(अव) सनिधमगरिस.. 

मन्न 

नामवराली- मेररागः (वनस्पतिमेखुजन्यः) 
(आ) सरिगमपष-स. 

(अव) सनिधनिपमगरि-स. 
मध्व 



नामावली ३२७ 

नामावली-देशीनृत्तम् 
समे सत्वा स्थाने यदि भवति सल सुढठिता 

करौ स्वान्ते कृत्वा रुचिररिखरो योगसहितो । 

ततः पर्वं सव्ये प्रसरति छतास्ये यदि भवेत् 

करौ व्याव्रयासौ हदि रिखरतामेति सपदि ॥ 

पुरः पा्रैतो दक्षवामौ पताको यद् प्रसृतौ 
तदक्षबासेऽरपदयौ कृतौ दसवक्तौ पुरस्तो । 

विधैयै करौ चारृपद्र हृदि श्तौ पुनस्तो । 
भवेदादितालेन तत्कारपूरवक्रमोयै सदा देव नामावकीनां । 
विनोदास्तु तासां सदा सेप्रयुक्तश्चतुः पञ्चषटूखण्डकेःकोहरेन।। 

तत्र तत्काररब्दो यथा-- 
यथे तत तत ये जगजग तथ तथ जग ज्ञग तत्थथ इति 

नामावली तत्कारः | 
# 

वेद्: 

नाग्रकः 

अथैष प्रयेकमपि चतुधौ भिद्यते । नायकः, उपनायकः, अनु- 

नायकः प्रतिनायक इति । तत्र कथाशरीर व्यापी यथोक्तगुणयुक्तो 
नायकः । नायकाभ्य्हणीयः सम उक्क्ृष्ठो वा अनवाप्रपद उप- 
नायकः । नायकाक्कि्िदूनः कथाश्चरीरे विद्ोषोपयोगवाननु- 
नायकः । नायकप्र॑तिकूखब्त्तिः तदुच्छेदावह्रतापाभिमानार्थ- 
साहसादिगुणोत्ककी धीरोद्धत प्रायः प्रतिनायकः । नायिकास्वपि 
एष सेदो वर्तते, यथा-उदात्ता, उद्धतो, र्छिता, शान्ता, 
प्रधाननायिका उपनायिका, अनुनायिका, प्रतिनायिका चेति । 

विभावलक्षणमुक्तमेव द्विविधो विभावः। आरम्बनविभावः 
उदहीपनविभावश्च । यमारम्ग्य रलयादय उत्पद्यन्ते स आरृम्बन- 
विभावो नायकादिः। ततर नायकश्चतुधौ, धीयेदात्तधीसोद्धत- 
धीरललितधीरशान्तग्रमेदात् । पैयं हि नाम नायकग्यपदेशदेतुः 
इन्द्रियाविकारकारण चित्तधर्मः । येन सतां सलयपि गर्वादिहेतौ 
गुणसमूृहेनेस्सेकादयो जायन्ते । ॥ 

भाजः 

नायक इति बीजबिन्द्रादिसंवलितस्य नाटकस्य नास्यमन्तं 
नयतीति नायकः । स एव धर्मकामार्थफलभाग्मवति । 

सागरनन्दी 

नायकगुणाः 
उत्तमत्वादिहेतवश्च नायिकानायकानां सामान्यगुणाः जात्या- 

दयश्चतुर्विंरातिः। यथा--जातिः, अन्क्धः, अभिजनः, निवास 
आस्पद, पदं, पितरो, प्रभावः, प्रतिज्ञा, शाकज्ञान,अदीनवाक्यता 
वाग्मिस्वे, देरकाटावबोधः, इङ्गिताकारज्ञता, दाक्ष्य कटावैदग्ध्यं, 

नायिकाभेदाः 

चतुरता, शूपसंपत्, सौभाग्य, यागः, सोहादं, महारभता, 
शक्तिः. सोयमिति । नायिकानां च प्रयेकं षोडरागुणाः, महा- 
कुलीनता, रूपसंपत् योवने, सोभाग्य, सवेषता, उचिताः 
सीटसंपत्, प्रियवदता, चातुय, वाग्मिता, राखज्ञान, अदीन- 
'वाक्यता, अ बिकत्थनसत्व, मानिता, कृतज्ञता, टटभक्तिः, इति। 

भोजः 

नायकसिद्धिः 
भास्वररान्ने द्रष्टव्यम् भाखरजातिनाटकर दितीयस्सन्धिः। 

दारदातमयः 

नायकी-मेररागः (खरहरप्रियामेरुजन्यः) 
(आ) सरिमपथधनिषपस. 
(अव) सनिधपमगरिस. 

भञ्ज 

--मेटरागः 

(आ) सन्रिग्न्मन्पन्धनिन्स. 
(अव) स०्निधन्पन्मन्गरिन्स. 

मेलरक्षण 

नायिकाः 
नायिका अपि चतखः। . स्वकीया परकीया पुनभूर्सामान्या 

चेति। अत्र केचित्पुनभर्वं नायिकां न मन्यन्ते । 
मोजः 

नायिकामेदाः 
स्वान्या साधारणी चेति नायिका चरिविधा मता। 
मुग्धा मभ्या प्रगस्मेति तरेधा स्वीया विभज्यते ॥ 

मध्या स्वधीरा धीरा च धीराधीरेति भिद्यते। 
भिन्ने उ्येष्ठाकनिटेति म्रगर्भा मध्यमापि च ॥ 

तयोरुदात्तटछितशान्तमेदेखिधा मता | 
ऊढा च कन्यका चेति द्विविधान्याङ्गना भवेत् ॥ 

साध्रारणस्मी गणिका सा द्येकेव न मिदयते। 
त्रयोदडविधा खीया द्विविधान्याद्खना मता ॥ 

एका वेया पुनश्चाष्राववस्थासेदतोऽपि ताः 
पुनश्च ताखियस्सवां उत्तमाधममध्यमाः ॥ 

इतथ डातल्लयं तासां अशी तिश्चतुरुत्तय । 
संख्येय सद्रटाचायरुपभोगाय दर्चिता ॥ 

सारदातन॑यः 

रद्रटाचार्यण शरङ्खारतिखके उक्तप्। 



नैविकाशीलम् ३२८ 

नायिकाशीलम् 
सुखस्य च खियो मूर ननारीख्धराश्च ताः । 
देवतासुरगन्घर्वरक्षोनागपतल्तिणाम् ॥ 
पिश्राचऋक्षग्याखनां नरवानरहस्तिनाम् । 
सृगमीनो् मकरखरसूकरवाजिनाम् । 
महिषाजगवादी नां तुल्यशीखाः खियः स्पृताः ॥ 

भरतः 

नरद; 

पद्वमसारसहिता, नार्दीपशिक्षा, एते नारदकृते । नारदेन 
गान्धारम्रामस्वरूपं सुष्ठक्तम् । एष प्रामः रसबगेखोक एव प्रयोगे- 
ऽस्तीति बहूनां मतम् । 

नारदप्रियः- तानः 
गान्धारमरामे नारदीयतानः। 
रिगमपधनि! 

नान्यः 

नारदीयतानाः 
ते एकोनपच्चाशत् । तेषां नामानि च षड्जमध्यमम्रामयोरनु- 

सेमषाडवौडवाभ्यां भरतामिहि तचतुरशीतितानेभ्यो निरन्त- 
रेकान्तर बिवादिपुनरुक्तलगाचचतुर्विरता गान्धारम्रामेऽपि अनु- 
सोमषाडवोडवाभ्यां पच्चत्रिरात्तानेभ्यः पश्चवङ्ानामेव । आहटयै- 
कोनपच्वारान्नारदेनोक्ताः । 

नारदीयशिक्षा 
नारदछृता । इय सामवेदशिक्षा । अस्याः व्याख्या श्ुभाकर- 

कृता युद्रिता च वतते । शुभाकरक्रतायाः अस्याः व्याख्यायाः 
रीका नान्यदेवेन सूवचिता। 

नाराचक्षम् _ मात्रावृत्तम् 
खग छग कग छग 

विरदाद्कः 

नाराटरः-- ध्वनिमेदः 
बाह्ुल्यात्ताखसस्परी माधुयंगुणवर्जिंतः। 
नाराटोऽय परिज्ञेयो गीतध्वनिविशारदः ॥ 

पारवेदेवः 

नारायणः _ देशीतारः 
द्रीजो नारायणेगुरुः ००।5।5 

। मदनः 

दती जश्च गुरुनीरायणाभिषे ००।5।5 
नारायणे द्रुतदन्द्रं जगणश्च गुरुः कमात् ० ०।ऽ।5 

सुधा 

नारायणमदनवापस्नः 

नारायणगेालः- मेररागः 
अथ नारायणे गोरे तीत्रगान्धारसंयुते । 
आरोह च धगौ नस्तो निर्योरिन्यतरादिसे ॥ 

पुनः स्वस्थानगमक आरोहे रिपयोर्मतः। 
पूवोत्तिराहतोपेते मभ्यमन्यासमण्डिते ॥ 

वृतीयप्रहरोत्तरगेयः। 
भरो बिलः 

-मेररागः ( हरिकाम्भोजीमेरुजन्यः ) 
(आ) सरिमपनिधनिस्. 
(अव) सनिधपमगरिस. 

मज्ञ 

नारायणगोटारागध्यानम् 
्राबरटरकाटपयोदचारुरुचिरा श्ेताम्बराख्ङकतां 
ज्योतनातुल्यसिताङ्गकान्तिविरसत्कान्तायुतां कैरिकाम् । 
रलग्यापितकीरपञ्जरकरान्तबालिकानूप्नवाक् 
क्षिप्तां मे सनसा स्मरामि सततं नारायणीगोछिकाम् ॥ 

रागसागरः 

नारायणदेवः 
सङ्गीतनारायणकता । किमिडिमण्डखाधीशः । १६०० काला- 

सपूर्वः । अनेन बहवो ग्रन्थाः तत्कतौरश्च स्परताः । 
यथा-सङ्गीतदामोद्रः, कोहरी, आदिभरतं, नाटथदपणं, 

सङ्गीतकोसुदी, सङ्गीतसारः, कृष्णमूर्तिः, सिंहः, पक्षधरः, 
कस्पतरुः, परञ्यरामसंहिता, रिरोभणिः, गीतप्रकाश्चः, पद्वम- 
सारसंहिता, हरिनायकः, मम्मटज्रता संगीतरन्नमाखा, कलाङ्कर- 
निबन्धः, कृष्णदत्तः, इत्यादयः । क 

नारायणग्रियः- नृत्तबन्धः 
यल्ला्यपङन्तः प्रथमे स्थानं प्राप्ता तु नर्तकी । 
तस्मादाच्य त्रजेस्खयानं हितीयः स्यात्ततः परम् ॥ 
वतीयः स्यादितीयं च तुयोयाश्च ठेतीयकम् | 
चतुथ च कमासप्ाप्य ठृतीयं स्याश्चतर्थकम् ॥ 
द्वितीयायास्तुरीयं चं प्रमाया द्वितीयकम् । 
स्थानं यथाक्रम गच्छेदायपङ्क्तेश्चतुर्थके ॥ 
स्थाने स्थित्वा नर्तकी तु कमाद्धिनिमयं चरेत् । 
रोषस्थानेषु संप्रोक्तो बुधेनारायणभ्रियः ॥ + 

- 

गररायणमदनवासः- सूडप्रवन्धः 

रागो वराटिका यत्र ताछो वर्णयतिस्तथा। 
पदानि सवेच्छयाखापभूषितानि यथाद्य॒ति ॥ 



नारायणस्ततिः 

ततः स्वराश्च पाटाश्च ततः प्यानि कानिचित् । 

इति नारायणपद्ान्मदनावासनाम कः । 
प्रबन्धः क्षितिनाथेन खोकनाथस्य निर्मितः ॥ 

कुम्भः 

नारायणस्तुतिः- गीते (गन्धारामे) 
पुरा वामनरूपेण बि छख्यता किट । 
चिविष्टपं धिभिः कान्ते विक्रमेश्चक्रपाणिना ॥ 

ते च विश्वावसुनम गन्धर्वगणसेवितः। 
कामन्त गगनं वेगात् त्रिश्चकार प्रदक्षिणम् ॥ 

तेन च स्वयमुत्पाद्यस्तुवता गरुडध्वजम् । 
नारायणस्तुतिं नाम गीते गीतकमद्धुतम् । 
नारदेन ततः प्राप्न नारदाषत्रशब्ुणा ॥ 

बुधस्वामी 

नारायणी-मेटगगः 
मेखकतोऽयम् 

नारायण्यां गनी तीत्रौ गान्धारादिकमूषेना । 
आरोहे गनी वर्ज्यौ स्मरान्न्यासांययैवत।ः स्मरताः ॥ 
ग्रातर्गयः | अहो बिः 

-मेटरागः (हरिकाम्मोजीमेखजन्यः ) 
(आ) सरिमपयषस,. 

(अव) सनिधपमरिस. 
लम 

नारायणीरागध्यान्म् 
श्रीस्वामिपादाचेनसव्यहस्तां 

सोवर्णक्कम्भार्चितवामहस्ताम् । 
आलीजनेदेत्तमहोपचासां 

नारायणीं मे मनसा स्मरामि ॥ | 
रागसागरः 

नारिकेरपाकः 
स नारिकेटपाकः स्यादन्तगेढरसोदयः। 

रसिकरसायने 

नारिकेरुदस्तः 
टकतुण्डो संयुतौ चेन्नारिकेाख्यहस्तकः। 
रियोभागस्ितो हस्तो नारिकेटे च मस्तके ॥ 

विनायकः 

नालगभेरवी-मेररागः ( सरहरभ्रियामेरुजन्यः ) 
(आ) सरिमपयपस. 

(अव) सनिधपमगरिस. 
मज 

३२९ नाटी 

नाटिका- नृत्तरूपकम् 
श्रङ्गारबहुटेकाङ्का लिसन्धिन्यूननायिका । 
विदूषकविटोपेता पीठमदंसमन्विता ॥ 

द्रालास्याङ्गसंपनना स्वल्प्रत्तिमनोह र । 
सनेपथ्या तु कथिता नालिका मुनिना सदा ॥ 

इाभङ्करः 

--वीथ्यङ्गम् 

हास्येनोपगतार्थप्रहेलिक्ा नाछिकेति बिज्ञेया। 
हासेनोपगताथा प्रहेकिका परवितारिणी ॥ 

भरतः 

अत एव हास्ययुक्ता सा नाछिका प्रणालिका । व्यजेयथः 

प्रकर्वेण हेखिका नमौदिकीढारूपं यस्यास्सा प्रहेलिका । यथा- 

र्नावस्यां सुसगतासागरिकासभाषणानन्तरमाच्छादितं चित्र 

फकम् । 
भभिनवः 

केचित् हास्यहेत॒नोपेतां निगृढार्थरूपां प्रहे्िकां नाटथे मन्यन्ते । 
यथा-- बाठिकावद्चितके -- पारिपाश्चैकः पठति “ तेजोमयं 

दिनकरादितीयमाचक्ष्व मे भूतम् ” इति निगूढो नारद्- 
क्षणोऽर्थः सूत्रधारोऽस्मिन्नेव शोकं हितीयमेन मुनिं पश्यः इति 

चतुर्थपाद मान्यथाकरणेन व्याख्यातः । 
रामचन्द्रः 

यत्त॒ वाच्ये प्रपच्चेन वदेद्रा हास्यहेतुना । 
प्रहेलिकेव गूढाथौ सा ज्ञेया नाकिका बुधः , 
गृढाथैग्रश्नमिच्छन्ति नाछिकामपरे यथा ।। 

यथा-वासवदत्ताहरणे- 

हस्ते कर्णस्य का राक्तिः क्षसमध्यगतोऽस्ति कः । 

परैः किमधितिष्ठन्तो न वाच्याररखिणो हताः ॥ 
सागरः 

अत्र प्रथमप्रश्ने वासवदत्ता द्वितीयग्रमे ह तृतीयप्रभे रणम् । इति 

वासवदत्ताहरणमिति प्रहेकिका छभ्यते | इयमेव नाका । 

पररेिका निगूढाथौ दास्याथ नाछिका स्परता । 
अन्तछीपा बहिखोपेयेषा द्वेधा समीरिता ॥ 

संगः 

नाली--श्रुतिः 
गान्धारस्य चतुथी श्रुतिः । 

हलुमन्मतेऽष्टाद्रौव श्र॒तयः। अच्र मते गान्धार्तुदश्ुतिः। 



नारो; 

नालोलः- - मेखरागः ( धीरशङ्कराभरणमेरजन्यः ) 
(भा) सरिगमपनिस. 

(शव) समनिपधपमगमरिस. 

नान्चः-- विमक्षसन्धो प्रथममङ्गम् 
मुख्यकारणवैधुयं नाशः! यथा -मायामदाखसे मदार्सा- 

नारो राज्ञो दर्धितः। 
सागरनन्दी 

नासामञ्जरी- मेररागः ( नरभेरवीमेरुनन्यः ) 
(आ) सगरिगपनिघनिस. 
(अव) सनिधनिपमरिस. 

मज 

नासिका 
नतासन्दा विक्ष्टा च सेोच्छासाथ विकूणिता । . 
स्वाभाविकी चेति धीरोनासिका षड्धोदिता ॥ 

विंषदासः 

नासिकाभूषणम्- मेर्कतां (रागः) 
सरिगन्मपधन्निन्सं- 

मञ्ञ 

नासामणिः- मेररागः (नासिकाभूषणमेरुजन्यः ) 
(आ) सरिगमपस.. 
(अव) सनिधनिपमरिस. 

नि 
निषादस्वरः 

--तारुचिहम् 

नि ~ निष्कामः 

निङुखितम्--करणम् 

वृश्चिके चरणे योऽसौ पादं तं विधिवद्धत्। 
एतदिक्रमराटं च शिरसः पश्चितः करम् ॥ 

तथेवान्यसुरशषेत्रे नासिकाप्रानुसारिणम् । 
यत छर्वीत तत्वज्ञैः निङुकितमुदाहतम् ॥ 

नासिकामपताकोऽन्येः प्रोक्तस्सूचीमुखोऽपरः । 
अच्राखपष्छवः कीर्तिधराचार्यैेण कीर्तितः । 
आकारोरपतनोर्कण्ठावितकोदा विदं मतम् ॥ 

स्यायनः 

निरा ता-भ्रः 
एकस्या उभयोवांपि वक्रतायां निषुखिता । 
मोद्भायिते क्टरमिते विरासे स्यन्निङुश्िता ॥ 

निकडकम्-करणम् 
नि्ुष्ितो यदा हस्तौ स्वबाहुरिरसोऽन्तरे। 
पादौ निक्द्धितो चैव ज्ञेय स तु निषुटरकः | 

सोमेश्वरः 

भरतः 

मण्डलस्थानके कृत्वा चतुरश्रतयाितः । 

उद्वेष्टय दक्षिण हस्त नीरवा स्कन्धशिरस्यमुम्॥ 
पतनोत्पतनाविष्टकनि्ठयङ्कलीद्रयम् । 
अल्पद्माकृतिं कत्वोद् घ्टितेऽङ्गी च दक्षिणे ॥ 

आविद्धवक्त्रतां नीत्वा करेऽत्त.यतुरभ्िते । 
तथेव वामपाण्यङ्कि यज स्यात्त्निुट्कम् । 
धभात्मसभावनाख्यानपरे वाक्ये नियुञ्यसे ॥ 

दा्ैदेनः 
निङकडूकः--पादपाटः 

छुख्ितेने पद ग्रेणावध्ितिः स्यान्निषुटकः | 

निङ्ुश्वः-- मणिबन्धः 

बहिर्यो निश्नतां प्राप्तो निषुख्वोऽसौ मतस्सताम् । 
दनि त्वभयदानेऽपि मुनिना सम्भदर्शितः ॥ 

वेमः 

भदोकः 

अन्तर्वक्रो निश्ुच्रस्स्यादाह्वानादौ स युञ्यते । 
सोमेश्वरः 

निकुद्ितम्--करणम् 
मण्डलस्थानके सत्वा चातुरखत्यादनन्तरम्। 
हस्तमृदेष्ित सव्यं स्कन्धदेरो निछुद्रयेत् ॥ 

तमेबोद्ष्टितं पादं कयाद्ामे यथाध्ितम् । 
पाणिपादमदाबिद्धवक्रवतंनकारणम् ॥ 
तमेव चतुरस्र च तस्येव समकारुतः। 
शङ्खं निकुट्येदन्यतपूर्ववदयत्र तस्स्मतम् ॥ 
निकुटरकं मुहुबाक्ये सखस्य सऋघाप्रधानके । 
अरूपद्मकनीयस्याः पतनोत्पतनात्मकम् । 
निकुटरकमितिज्ञेय स्कन्दकोदखसम्सतम् ।। 

ज्यायनः 

निकरतिः- वीणावादने दोषः 
निकृतिसत द्ववद्यां स्रो यत्र वदि जेजेत् । 



निङ्ृष्टम् 

निष्ष्टम्- दर्शनम् 
निङ्कष्ट तदधोवक्रमपाङ्गस्यापसपेणम् । ॥ 

निक्राणवसन्तः- मेररागः (सिंहेन्दरमध्यममेखजन्यः) 
(आ) सरिगपधस,. 

(अव) सनिधपमगरिस. 
मज 

निगूहितौ--अधरौ 
आकृष्टौ इावपि मुखे कथितो तौ निगूहिती । 
सोषे दुःख च कर्तव्यौ प्रयोगनिपुणेरिमो ॥ 

| सोमेश्वरः 

निजबणा- देरीखास्याङ्गम् 
नन्यावतामिघे स्थाने जानुनी पाश्रयोनंते । 
सितिर्निजवणा सव विज्ञेया नृत्तकर्मणि ॥ 

देवणः 

निजापणम्-देरीसस्या्गम् 
सौष्ठवं रेखया यक्तं प्रक्षकेचछातुसारतः। 
हस्तानुगतभावाद्र रष्टिमिस्सुमनोदहरम् । 
अग्रयत्नकृते सत्ते निजापणमुदीरितम् ॥ 

ज्या्यनः 

नितम्बम् करणम् 
व्यावर्तितं रियोदेञमानीयाभियुखाङ्गटी । 
पताक परिवृयोध्वौं निष्कासितभुजौ करौ ॥ 

` यदा ख्मसयोन्यैस्येदितरेतरसम्मुखो । 
ततस्तौ यल करर्वीत नितम्बौ देहसम्भुखो । 
वद्धायामासतश्चाया तन्नितम्ब निरूपितम् ॥। 

उपायन; 

नितम्बवर्तना 
नितम्बौ तु यदा हस्तौ विश्चिष्ाङ्गकिपछ्वो । 

मणिबन्धावधि श्रान्तौ वर्तित्वा स्कन्धदेखयोः ॥ 

पुनर्नितम्बदेरास्थौ वर्तितो कमरास्तदा । 
नितम्बवर्तना सोक्ता लक््यलक्ष्मविश्ारदैः ॥ , 

नितम्बो नृत्तदस्तौ 
पताकं ज्रिपताकौ वा भूस्वोत्तानावधोमुखो 
स्कन्धप्रदेशानिष्करम्य नितम्वक्षितरमाभ्रितौ ॥ 

रेचितं विदधानौ यौ तौ नितम्बामिधौ करो । 
पृक्षे्लश्रमादेतौ नितम्बाविति केचन ॥ 

विप्रदासः 

३३१ निद्रा 

निददीनम्-श्रव्यकान्यम् 
निश्चीयते तिरश्ामतिरणश्यां बा यवर चेष्टाभिः। 
कायैमकाये वा तन्निदरोन पद्छलन्त्यादि ॥ 
धूर्तविटणुट्नीमतमयुरमाजोरिकादि यद्टोके । 
कायाका्यैनिषूपणसवरूपमिह निदशैने तदपि ॥ 

भाजः 

ूर्तविटः । ई्वरदत्तकविक्ृतो भाणः । तस्मिन् मानिनी मान- 
मोचनादिविषया बहवः दाखविदारभ्या चर्चिताः । कुटनीमते 
प्रसिद्धो मन्थः। मयूरमाजोरिकं प्रहसनम् । 

--स्षणम् 
यत्रार्थानां प्रसिद्धानां कियते परिकीर्तनम् । 
परप्रक्षाव्युदासाथं तन्निदरौनसुच्यते ॥ 

भरतः 

` यथा--उभयामिसारिकायां दान्ति यातीति कोकः। 

निद्रा- व्यभिचारिभावः 
दौरवल्यश्रमछ्कममदारस्यचिन्ताव्यादारस्भावादयो विमावाः | 

वद्नगोरवेरावटोकननेलघ्रर्णनगाचविज्ञम्मण्मान्योष्रुसित-- 
सन्नगाच्रताभिनिमीटनादयोऽनुमावाः। 

१, 

दौवैल्याटस्वविपचिन्तामिजायतं । मुखगो र्वजम्भाख्भायित- 
रभिनेत -या । 

मरतः 

सागरः 

सम्मीलनं हि चित्तस्य निद्र ति परिगीयते। 
दुःखातिरेकवेङ्धव्यमनःसखेदादिभिभेवेत्। 
तव स्युरङ्गविक्षेपश्रासायासक्रियादयः ॥ 

सर्वेश्वरः 

--चित्राभिनयः 

मदस्वभावव्यायामनिथ्िन्तत्वसमाधिभिः। 
मानोनिमीखनं निद्रा. ...-..-...-... .-.॥ 

हनुस्थले पताकन्तु पुरस्तान् शिखरं करम् । 
चाल्ये्यदि चिन्ताया राहिये विनियज्यते ॥ 
दरदिस्थाने तु मुकुर पुरस्तात्त पताककम् । 
्यकिते मन्द भावे तु रूपयन्ति मनीपिणः ॥ ̀  

चतुरश्रपताकस्तु पुरोभागे तु चाछितः। 
व्यायामार्थे दटोयन्ति भरतागमवेदिनः ॥ 

प्राणायामाख्यदहस्तस्तु नासाग्रे संस्थितो यदि । 
निमीछितास्यदष्टश्च समाधेस्तु निषटपणे ॥ 

विनायकः 



निद्रानुभवः 

निद्राचुभवः- संगीतशज्गाराङ्म् 
रतावसाने सुखस्वापः । 

भोजः 

निन्दोपमा- अङ्गारः 
(उदा) सा तं सर्वगुणेरहीन सस्वजे कर्कशच्छविम्। 

वने कण्टकिन् वही दावदग्धमिव द्रमम्॥ 

भरतः 

निपीडिता-वंरोऽङ्गलिगतिः 
खषिरेस्सर्वधनेकैरुङगलीभिस्समन्ततः । 
यदा पूरयते वड ज्ञेया सा तु निपीडिता॥ 

विंशाखिखः 

विधायाङ्कलिभिस्सम्यक्. सवणि सुषिराण्यपि । 
यदवेरापूरण सा तु गतिः प्रोक्ता निपीडिता ॥ 

वेमः 

पूथतेऽन्र यदा वंशो रन्धराष्टकपिधानतः। 
त्रिस्थानश्वर सं भूस्ये तदा ज्ञेया निपीडिता ॥ 

कुम्भः 

निबद्धम् 
यतिच्छन्दस्समायुक्तं तथा च नियताक्षरम् | 
पदिश्चतुभिर्नियतं निबद्ध पदमीरितम् ॥ 

। कुम्भः 

निवद्धगीतम् 
धात्वङ्गसङ्कतं ज्ञेयं निबद्ध गीतको विदैः। 

जगन्मह्ः 

निबन्धपर्यायाः 
प्रबन्ध रूपकं वस्तु निवन्धस्यामिधाख्लयः। 

जगन्म 

निभृतम्- दानम् 
निथते ज्ञेयमाश्छिषट पुटमन्तरयोयुखम् । 

वेमः 

निमेपितो- प्रो 
निमेषितो तु पुटयोस्संदटेषाक्ोधगोचरो । 

कुम्भः 

नियतफटप्राप्िः-- अवख 
नियतां तु फटप्राप्निं यदा भावेन परयति । , ̀ 
नियतां गं फलप्राप्रिं सगुणाः परिचक्षते॥ ` 

भरतः 

नियताक्षरा--चतुष्पदागीतम् 
यस्याः स्युः प्रथमे पादे गुरुरुष्वक्षराणि त॒ | 
तानि सर्वत्र पादादौ पादान्ते वा भवान्ति चेत् 
चतुष्पदा सा कथिता ना्वन्ञर्नियताक्षरा ॥ 

वेमः 

नियमान्वितः- बा्यारङ्कारः 
प्रान्तनियमोपतः स्फुट वाद्यसमन्वितः। 
उपयाति च गीते यः स ज्ञेयो नियमान्वितः ॥ 

मरतः 

प्ररान्तगीतिं सरति नियमस्यातुबर्तनात् । 
नियमान्वित इयेवमल्ङ्कारं विदुवधाः ॥ 

मान्यः 

निरनवद्यः- मेखरागः ( धीरशङ्करामरणमेलजन्यः) 
(आ) सरिगसघनिस. 
(अब) सनिधमपमगमरिस. 

मज 

निरन्तराम् 
शिन्नयां दक्षिणहस्तव्यापारः। 

तत्र द्रष्टव्यम् । 

निरस्तः--शासः 
असृन्निगेतो वक्तान्निरस्तदशष्द वान्मरुत् । 
सयोगे दुःखसन्तपे शान्ते चेष विधीयते ॥ 

पिप्रदासः 

निराठम्बा--भाषाङ्गरागः 
निराटम्बा तु संपूणां मांशान्ता पञ्चमग्रहा । 
गमन्द्रा तारधा चेव श्द्धारे ताडिता मता ॥ 

कुम्भः 

निरुक्तम् 
नानानामाश्रयोत्पन्न निघण्डुनियमान्वितम् । 
धात्वथेहेतुसंयुक्तं नानासि द्धान्तसाधितम् ।। 
स्थापितोऽर्थो भवेद्यत्र समासेनार्थसूचकः। 
धात्वर्थवचनेनेह निरुक्तं तत्प्रचक्षते ॥ 

भरतः 

--रक्षणम् 

निरुक्तं द्व विध प्रोक्तं तथ्यै चातथ्यमेव च। 
सिद्धिपूव भवेत्तथ्यमतथ्यं चाप्रसाधितम् ॥ 

भरतः 



निरोध । 

सिद्धिटेक्षणेन खीकारः । तया प्रसाधितं तथ्यम् । ततोऽन्यद्- 
तथ्यम् । वीरोत्सव इति शोके अजुनङृष्णनाभ्रोः परस्परमन्यत् 
तथ्यत्वं स विषये त्वतथ्यता । अन्ये पठन्ति- `. 

निरवद्यस्य वाक्यस्य पूर्बोक्तार्थप्रसिद्धये । 
यदुच्यते तु वचनं निरुक्तं तदुदा्रतम् ॥ 

भरतः 

पूर्वस्य यत्प्रोक्तं सम्बन्धी कथिदर्थः तस्य प्रसिद्धयेऽवयाभा- 
ब्रस्य वाचक यदुच्यते तेन निरुक्तमिति निरर्थकमेवाह् व।च्यम् । 

अभिनवः 

निरोधः- निवैहणसन्ध्यङ्गम् 
कायेस्यान्वेषण युक्या निरोध इति कीर्तितः । 

भरतः 

यथा--रुत इयं कन्यकेति वसुमूतिवाक्य॑ रलावल्याप् । च 
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निरोधः कायेमीमांसा । नष्टस्य कयस्य युक्तये यत्तदन्वेषणे 
तन्निरुदधवस्तुविषयत्वात् निरोघः। छछितरामे अये कथमियादि 
ख्व चाक्यष् । 

रामचन्द्रः 

अस्तव्यस्तस्य कायस्य निरोधोऽन्बेषण भवेत् । 
शवरः 

--प्रतिमुखसन्ध्यज्गम् 
या तु ठ्वसनसंप्राप्तिः स निरोधः। 

पाटान्तर-- | 
सुखानां सन्निवेरो यः स निरोध इति स्मृतः| ५ 

यथा-रनरावस्यां उ्ैहसतां त्वयेयं तासिता इति राजवाक्यम् । 
व्यसनमत्र खेदमान । अभीष्टोपरोधनिरोधः । 

सभिनवः 

सागरनन्दी तु विरोध इति पठति । 

निरोधनम्--अवमर्चंसनध्यङ्गम् 
विरोधनस्य पाठान्तरम् 

निर्घोपः- टौडक्रिकहस्तपाटः 
कोणाघातप्रकारेण निर्वोषस्तु भवेद्यथा । 

नखखि थोथों दिगिदिथां दिगिद् | 
वेमः 

निजैरमणिः- मेटरागः (धीरशङ्कराभरणमेरुजन्यः ) 
(आ) सगमधमपनिधस,. 
(अव) सनिधपमगरिस. 

मञ्ज 

३३३ निम॑लः 

निर्णयः- निर्वहणसनध्यङगम् 
उद्रूतवसतुकथने निर्णयः. परिकीर्तितः। 

। सर्वेश्वरः 

अनुभूतार्थकथनं निर्णयः । 
भरतः 

प्रमाणसिद्धस्य वस्तुनः कथनमियर्थ;। रत्नावल्यां अपि रत्ना- 
वलीति वसुभूतिवचनप्रथति यावद्िदूषकवाक्यम् । 

| अभिनवः 

निर्णयोऽनुभवख्यातिः । ज्ञेयऽ सन्दिहानमम्रतिपव्यमाने वा 
यदनुभूतस्या्थंस्य कथनं तदूज्ञेयार्थनिर्णयान्निर्णयः । यथा- 
पुष्पदूषितकरे किज्ाम नक्र इति समुद्रदत्तप्रस्य सेनापतेरुत्तरम्। 
तच्छुत्वा समुद्रदत्तस्य पूर्वचरितस्मरणम्। एतौ ताविति कथनं । 

म्यन्द्रः 

निर्दोषः - वर्णसङ्करः 
यथा-- सरि, सरिमम, रिग, रिगमप, गम, गमपध, मप, 

मपधनि, पध, पधनिस । 
प्रतापर्सिहः 

निनादी श्रुतिः 
मन्द्रनिषादद्धितीया श्रतिः 

मण्डली 

निभांसनम्- रक्षणम् 
अनेकयुक्ति यद्वाक्यमनेकार्थप्रसाधकम् । 
अनेकवाक्यसंयुक्तं भासनं नाम तद्भवेत् ॥ 

भरतः 

भासनमिति च पल्यते । भास्यते प्रकृतः करोधादिर्येन इति । 
भभिनर्वः 

निथग्रम्- वक्ष 
निश्नप्रष्ठतया स्तम्भसंयुतं च तथोन्नतम् । 

निभुपम्रमुच्यते वक्षस्तच्च सलयस्य भाषणे ॥ 

माने स्तम्े विस्मये च वीप्सायां हर्षगर्वयोः | 
उत्सेके च भयोञ्यं स्यादिति नेधिकयरोऽत्रवीत्।। 

नेधिकरः, निधिकरकुमासे विप्रदासः। 

निर्मलः- मीतालङ्कारः (धरुवमेदः) 
कीडाताले ध्रवः स स्यान्मभ्यवणांच्धिनिर्मटः। 

श्ङ्गाररससंपूर्णः श्रोतुस्तजोऽभिवभैनः। 
एक एव परतो यस्मिन्क्रीडातारस्स कथ्यते ॥ 

सेपीवसारः 



निर्मेरगोरः 

निर्मरमीलः- मेटरागः (खरहरपियमेलजन्यः) 
(आ) सरिगमगरिगमघनिस. 
(अव) सनिधपमगरिसरिस. 

मन्न 

निण्डाः 
नपुंसका ये पुरुषाः श्रीस्वभावेन वर्जिताः । 
निर्यण्डा नामतो ज्ञेयाः कामविज्ञानवर्जिताः ॥ 

भरतः 

नियुक्तप्रबन्धः 
छन्दस्ताखादिनियमान्नियुक्ताप्ते निरूपिताः । 

पाश्वदेवः 

नियुक्तानियक्तप्रबन्धाः 
कविदङ्खं कचिच्छन्दो गीते यस्मिन् विराजते । 
उभयात्मकमिलयाहुगीतं गीतविश्चारदाः ॥ 

पाश्वदेवः 

निवेहणम्- सन्धिः 

यल्ानयनमर्थानां मुखादयानां महौजसाम् । 
फलोपट्रेहितानां स्याद् ज्ञेयं निर्वहणं तु तत् 

भरतः 

क्रियाफलेन सम्यग्योगो निर्वहणम् । 
भोजः 

निर्वापिता- पराङ्ृते मालावृत्तम् 
द्रो चतुमतरो, जोवा नोवा, पश्चमान्निकः एकः । 

विरदाङ्ः 

निर्वाहः निवहणसन्धौ तृतीयमङ्गम् 
उपक्रान्तस्य सकर्स्याविरोधेन समापने निवहः । यथा- 

मदारुसासिद्धिः मायामदारखसानारके । | 
सागरनन्दी 

निर्विंकारामोदः- मेखरागः (हरिकाम्भोजीमेखजन्यः) 
(आ) सगमपनिधनिस. 

(अव) सधमगरिमगस. 
मक् 

नि्वितं- मेटरागः (खरहरमियामेरुजन्यः) 
(भा) सरिपधनिस, 
(अवं) सनिधमगरिस. 

मज 
निषिरी--अति । 

इयै निहायेव | 

२२४ | निर्वेदः 

निरतिः 
यद्वियक्ततया सानं डरनैषरेऽ्रीरिणाम् | 
व्यवसायश्च बुद्धेश्च दीपनी सा तु निव्रैतिः। 

भवेविवेकः 

 नि्विद्ः--चित्रामिनयः 
कर्तरी तु पुरोभागे चकितस्तु वियोगके | 
हृदि स्थाने पताकौ द्रौ स्थितौ स्यातां तथाऽपदि ॥ 
फाटस्थले पताकसतु चछितस्स्याहरि द्रे । 
हनुस्थले पताकस्तु उर्ष्वदृष्टिविलयेकनम् । 
पताको हृदये स्थाप्य आत्मदुःखनिरूपणे ॥ 

निर्वेदः 
अस्तित्वे कविदाविष्टे सववेस्मादपि वस्तुनः । 

पु पेन 

व्यावृत्तिदांषदरित्वे वुद्धेनिर्वेद उच्यते ॥ 

दिनायक्ः 

भावविवेकः 

तत्र निर्वेदो नामा दारिद्रयज्ञापमानाधिक्षेषाकरष्टकोधताडनेष्ट- 
जनवियोगतत्वज्ञानादिमिर्विंभवेस्समुत्पद्यते । तममिनयेद्रदित- 
निदवसिताच्छासितसंप्रसारणादिभिरनुभवैः। भवति चार 
शभक: | 

दारिद्रयेष्टवियोगेषु सिर्वेदो नाम जायते । 
संग्रसारणनिश्वसेस्तस्य त्वभिनयो भवेत् ॥ 

अच्रानुवरये आर्ये भवतः। 
इष्टजन विप्रयोगात् दारिग्याद्रव्याधितस्तथा दुःखात् 
परवृद्धिघातटृष्टयो निर्वेदो नाम संभवति ॥ 

भाष्यपरिघुतनयनः पुनःपुनः श्वासदीनमुखनेत्रः । 
ई\ कअ 

योगीव भ्यानरतो भवति हि निर्वेद वान् पुरुषः ॥ 

- व्यमिचारिमावः 

दारि द्रथव्याध्यदमानाधिक्षेपाक्रु्टकोधताडनेष्टजनवियोगतनत्व- 
ज्ञानादिभिः विभावेस्समुरपदयते। श्ीनी चक्ुसत्वानां सुदित- 
निश्वसितोच्छसितसंप्रधारणादिमिरनुभवेस्तमभिनयेत्। 

भरतः 

निर्वेदुररोकमुपरुते । सागरः 

दारिद्रथग्याधिदुःखेष्टवियोगपरदृद्धिमिः। 
ईृष्यातन्तवावबोधाभ्यां निर्वेदो नाम जायते ॥ 

अन्तवांष्पोद्रेमग्याननिःासाच्च सुदुः । 
खात्मावमाननं देन्य गद्रदत्वे विवर्णता॥ 



निवी 
अनुभावास्तु कथिता निर्वेदस्येवमादयः। 
सखीनीचादिषु वर्ण्योऽयं रसितश्वसितादिभिः। 
तत्वाववोधितो योगिष्वनुपादेयतां त्रजेत्। 
निर्वेदररार्यचित्तत्वं वेद वित्तदिनिगेमात् ॥ 

शारदातनयः 

सवावमाननरूपो निर्वेदः । तच्वज्ञानादिभ्यो जायते । देमचन्द्रः। 
तत््वज्ञानादिभ्य इति । बिरकाटचिभ्रमविप्रङन्धस्योपादेयतव- 
निदत्तये यत्सम्यग््ञान॑तचनिर्वेदं जनयति । न तात्मखभावः। 
तस्य रशान्तस्थायित्वेनोक्तस्वात्। यथा-- ^ बथा दुग्योऽनडान् 
.. .. . .. - कृपणमरुणज्ञं प्रणमत “ इति। अयं च निर्वेदः 
स्वयैपुरुषाथंसिद्धये बोत्साहरदयादिबदयन्तानुरञ्ननाय वा हास- 
विस्मयादिवन्न प्रभवतीदयन्यमुख प्रक्षितत्वादथभिवचर्येव । 

अभिनवगुप्तः 

शूल्यचित्ततवै निर्वेद इति स्वरूपकथनम् । वेदो वित् विद् 
ज्ञाने इयस्माद्धातोः भावे घङिः सति रधूपधरुणे वेद् इति शब्दो 
निष्पन्नः । निगेतो वेदः निर्वेदः । ज्ञानविनिगेमा्चि्स्य शन्यत्व 
निर्वेद इयर्थः । 

निहादी - श्रुतिः 
गान्धारस्य दहितीया अरतिः । 
निर्वीरीति यत्पठितं तद्धेखकम्रामादिकम्। 

निवर्तितः उरुः 

पाष्ण्यान्तर्गतया नूनं ऊरुरुक्तो निवर्तितः । 
सं्रमश्रमयोरस्य विनियोग उदाहृतः ॥ 

नरर्सिहः 

विप्दासः 

निवत्तम्ू- करणम् 
पादमाक्षिप्रयाक्षिप्य ततो हस्तेन संयुतम् । 
उ्याृत्तपरिदृत्तेन स्वदेहादपसारितम् ।॥ ` 
ग्रयाव्रूय परकुर्वीत भ्रमरीं रे चयेत्कसै । 
यत्र तत्स्यान्निवृत्तास्यमुद्धतस्य प्रिक्रमे ॥ 

ज्यायनः 

निवृत्ता ग्रीवा 
यदा यामिमुखीभूय विनिवर्तेत्तद्ा तु सा। 
निवृत्ता कथिता स्कन्धभारे सा चकितेश्चणे ॥ 

भोकः 

या च ग्रीवा पराचीना भूयोऽप्यभिमुखी भवेत् । 
निवृत्ता सा प्रयोक्तव्या खश्यानमिमुखादिषु ॥ 

कमः 
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स्वस्थान पुनरानीता निद्त्ताऽभिसमुखादिषु । 
स्यायनः 

निवेदनम्-नाय्यारङ्कारः | 
कर्तव्यस्यावधारितस्य कथनम् । यथा- राघवाभ्युद्ये सेत्वङ्क 

समुद्राभ्य्थनयेयादिखक्ष्मणवाक्यम्। 
सागरः 

निवेश्चम्- करणम् 
मण्डरस्थानकं वक्षो निभप्रमवहित्थकः। 
करो वक्षस्स्ितो यत्र निवेशं गजवाहने ॥ 

ज्यायनः 

सुखस्थितसुखासीने संयोऽयं गजवाहने । 
रक्ष्मणः 

निशीथः- संगीतशरङ्वाराङ्गम् 
अधेरातं निरीथः। 

भोजः 

निह्यम्भितम्- करणम् 
छद्ितं पादमन्याङ्खः पाष््णिभागे विनिक्षिपेत् । 
वक्षस्समुन्नतं बिधरत्वट काञुखमध्यमाम् ॥ 

कूयोत्तिखकवत्फाठे यत्र तस्स्याक्निञयम्भितम् 1 
अनेन करणेन स्यादमिनेयखिलखेचनः ॥ 

अत्र कीर्तिधरर्त्वाह सुचीयुखमधेोमुखम् । 
वस्याभिनयने हस्ती यस्मादयमुदीरितः। 
एवस्मिन्करणे पादं इृश्चिकं केचिदूचिरे ॥ 

ज्यायनः 

खरकास्यकररस्थाने ्रिपताकोऽत्र हि। सशोकः 

निर्शङ्ः- गीतारङ्कारः (अरतारमेदः) 
भुतमेकं दरतो द्वी च वनमाङिनि ताङके । 
निदशङकरूवडताः स्या्रधेस्तेनैव गीयते ॥ 

सगीतसौशः 
[य ८ 
[व् (रभि, + 

4 ५ 

~ ऽ निदशङ्कध्वाडः- देंशीनृ्तम् 
रायबङ्गाटष्वाडे चेच्चरणद्वयमेटनम्। 
निदशङ्क इति तं प्राहुनेदसाखबिरार दाः ॥ # 

£ 
निःशङ्कलीख-देशीतारः 
ताङे निःरङ्कलीले स्यासषटयं गद्वयै ख्घुः 5 ऽ ऽऽ । 

वेमः 

निर्दोकबीणा 
अथोच्यते मया सम्यग्बीणा निदरौकसंक्ञिसा। 
रक्तचन्दनजा सा स्याच्छाकदारुभवाऽथवा।॥ 

ह 
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षटूतिंशदज्गव्ठे काष्ठऽधस्तेऽन्यम्मिन्निबध्वते । 
स्थोस्येनाखापिनीतुस्ये ्रम्राच्यक्ताङ्गखढयम् ॥} 

तन्त्रीनतत्छ्वधस्ताच बध यात्तम्बकं हटम् | 
नन्धम्रान्तातिरिक्तेरो तन्त्रीं दैर्ध्यं चतुष्करा । 
उपरिस्थ चित्के प्रान्तेनेकेन केनचित् 
प्रान्तान्तरेण बभ्रीयात् दारुतसछुच्िताकृतो ॥ 

भूल्नावाह्य पाश्चांयां जङ्घायां वामपाव्धतः ¦ 
वामोरुमूखाक्रान्ताग्र न्यस्याक्रम्य तु जङ्घा ॥ 
वामादितसया तस्य पिनाक्यामिव वादनम् ) 
धनुषा वामहस्श्यतुम्बकेन च सारणा ॥ 

आदेचर्मकरृतां पेशीं शुष्कां कोणयुतां खरम् । 
वामेनादाय हस्तेन तत्कोणेनाथवा भवेत् ॥ 

सारणा यब वीणासौ त्रिस्ान्वर्हेततः । 
सा त॒ निरराङ्वीणेति निदरौकं निश्यलीकृता ॥ 

कुम्भः 

निरश॑व्दा- क्रिया (ताखङ्गम्) 
किया रब्दे द्रष्टव्यम् 

निश्वाप्तः--श्ासः 
पश्चात्तापादिषु प्रोक्तो निश्वासो रृत्तपण्डिते 

भशोकः 

निषण्णम् 
सौष्टवरृष्दनिर्वचनावसरे द्रष्टव्यम् । 

निषधः- मेख्रागः (नीतिमरीमेटजन्यः) 
(आ) सरिगमपस. 
(अव) सनिधमपनिपमगरिस. 

निषदः--दस्तः 
कपित्थ मुकुरं हस्तं परिवेष्टय यदा स्थितः । 
तदा निषधनामासो सम्यक् सापितवस्तुनि ॥ 
निष्पेषणे तथा सलयमिदमिदयपि कीर्तने । 
सम्यक्तया च शासखार्थद्षीकारारेऽपि प्रकीर्तितः ॥ 
पूर्वोक्तं गजदन्त तु निषध सञ्जगुः परे । 
गर्वगाम्भीयैधेयोदिष्वसो रर्ये च कीर्तितः ॥ 

भशोक 

ट् सः 

मुष्ुरस्य कपिस्थेन वेष्टनान्निषधो भवेत् । 
शाखाथेसम्यम्प्रहणे स स्या्निष्पेषणे तथा ॥ 

सम्यक्च स्थापिते तथ्यमिदमिदयपि भाषणे | 
प्रथमं गजदन्तं तु निषधं केचिदूचिरे । 
सश्षोयधेयेगाम्भीयेगववाँदिषु मतस्तथा ॥ 

राग १ 

अवेष्ितः कपित्थेन यदा स्यान्मुक्ुखः करः । 
तदासौ निषधो ज्ञेयः स पुरः किञ्िदानतः ॥ 

तात्पयेसङ्गहे कार्थः स त्वमे पीडिताङ्गलिः। 
समये सलयवाक्ये च तदून्ञेरेष प्रयुज्यते ॥ 
पुरोदेशाद्रामकानीतोऽसो चैव प्रतिग्रहे । 
पाश्च निपीडितः क्रापि निक्षिप्रेऽर्थे नियुज्यते । 
रसनिष्पीडने कायः पुरोऽव्यन्तनिपी डितः ॥ 

कूपराभ्यन्तरे कृत्वा भुज वामेन दक्षिणम् । 
अन्य मुष्िकृतं वामे कूपे राभ्यन्तरे न्यसेत्। 
यद्ेतन्निषधः सोऽय स्तम्भारटेषे भये भवेत् 
आओत्सुक्यसौष्ठवाटोपययैगर्वमदादिषु । 
भटराभिनवगुप्नोऽस्य लक्ष्मदूरान्तरे जगौ ॥ 
वेष्टितस्स्यात्कंपित्थेन मुञ्कुखो निषधस््विति । 
निरक्तिविनियोगाभ्यां व्याख्यायां तयक्ततन्तचित् | 

अनेन वर्तना याततास्त्वनुतन्बविधायिनः। 
(५ 

पू्वखक्षणमेवास्य मेने कीर्तिधरः पुनः ॥ 
ज्यायन 

निषादः 
जगती छन्दः, करणो रसः, गजो ब्रृह्यति, देयक्ुखजः, नाना- 

वर्णः, वेदयः, पुष्करद्वीपभवः, तपोखोकवासी, नेपाख्देरीयः, 
शनिवारजः, आथर्वणः, काण्वश्ञाखी, षष्टिवार्षिकः, सप्रकरः 
विनोदकर्मनियुक्तः, उच्शूरः, द्िश्चतिः, गणे्चदैवयः । 

पूए्डतमण्डस 

, निषीदन्ति रूरा अत्र निषादस्तेन हेतुना ] 
पण्डतमणडलै 

षड़जादयः षडतेऽत्र स्वराः सर्वे मनोहराः । 
निषीदन्ते यतो खोकर निषादस्तेन कथ्यते॥ । 

सद्नौतमर। 
[क (न € 

निषादो गजवक्तेः स्या्धित्तवर्णश्चतुभजः । 
त्रिरकपद्यपररुवीजपूरकथर्करः ॥ 
गणेरो देवतं क्रौञ्चो द्वीपं वेरं सुपर्वजम् । 
गाता च तुम्बुरुः शान्तो रसस्स्याद्राहनं गजः।। 

सुघाकर्श्ः 

-- स्वरसतः 

अपविद्धः पद्मकोशो निषादार्थं निरूप्यते । श्नारः 



निषादस्वरमन्नः 

निषादखरमन्तः 
मूेना हृदयाय नमः। तानः शिरसे स्वाष्ा । वादी रिख 

वषट् । संवादी कवचाय हृम्। अनुवादी ने्रत्याय वौषट् । 
विवादी खायफट् । हूहू ऋषिः अव्युक्तरछन्दः महाटक्मी- 
देवत रेीश्रीवेष्धीसैी नि नमः। 

जगदेक 

निषादाभिनयः 
स्तन करिहस्तेन फरिष्टस्तेन क | 
दृष्टया चिधृतशिरसा निषादं सन्निरूपयेत् ॥ 

दामोदरः 
निषाद्नीकपाटम् 
नेषादिकाजातिकपाटलक्ष्म वक्ष्ये ् रहोसोऽपि च षड्ज एव। 
न्यासश्च वेद्य च रिगाविदाल्पौ निषादको धवतमध्यमौ ष्व। 
भवन्यमुष्मिन्न हृखाः किट कटाः कपालान्युदितानि सप्र 

रघुनाथः 

अथ षड् जस्वरजातेः पक्रमहीनन षाडवं भूतम्। 
पटूजम्र्दीलापन्यासन्यासं च रिगताल्पकम् ॥ 
भमिधेयं च निषाद्धैवतमध्यमैः कतावयवम् । 
धष्टकरमपि कपाटे वदति यपस्तनिपादिन्याः ॥ 

षडजप्रामे चोक्षसाधारितेन दे दयां वेटावल्यां गीयते । 
नोन्यः 

निषादीध्यानम् 
वर्णैरशोषजनताहदयङ्गमाभां 

सर्वैस्समस्तगुणनिभरविभ्माङ्गीम् । 
शर्बरप्रियां शशिदखाकठितावत॑सां 

नेषादि देवि भवतीमनिशे नमामि ॥ 
जगगैकः 

निष्कः वर्णालङ्कारः (अवरोटी) 
निनि धध पप मम गगरिरि सस 

निनिनि धधध पपप मममगगग रिरिरि ससस 
निनिनिनि घधधध पपपप मममम गगगग ररिरिरि सससस 

पण्डितमण्डटी 

--व्णार्करः 
 , 

यस्मिन् हस्वः स्वराः प्राहुः निष्कष्यं तु धिपश्चिवः। 
ससा रिरि गगमम पपधध निनि 

` हरये: स्वरः प्रिरभ्यततैः निरन्तरतयोदितैः । 
यत्र सतिः प्रसज्येत स निकर्षोऽषरो मतः॥ 

24 
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ससस रिरिरि गगग ममम पपपर धधध निनिनि 
स्वरर्निरन्तरे यत्र चतुष्टयमुदीरितैः। 
भारोहण. भवेद्यत्र स निष्कर्षः परो भवेत् ॥ 

सससस रिरिरिरि गगगग मममम पपपप धधधध 
भिनिनिनि 

सङ्गीतपारदश्चानः केचिदन्ये विपश्चितः 
इत्थमाकर्पितो भदो निष्कर्षस्येव मिनरे 
एतो निष्कर्पभेदौ द्वौ गात्रवणैपरे जगुः । 

पण्डितमण्डरष्टी 

` निष्कर्पणम्- गन्तः 
निच्कर्पणी स्यान्निच्कामो मत भर्वटसेदन । 

भदोकः 

समदन्तक्रियायोगात् दशनास्घयर्निकर्षणाः । 
शल्योद्धारे दन्तघाते योज्या मक॑टसेदने ॥ 

सोमेश्वरः 

निष्करम्--एकतन्तीवादभेदः 
बिन्दोरुदयसिद्धधर्थ जीवादीना विधीयते। 
निष्शब्वस्वरतोऽधस्तात्कम्रिका नैव सर्प॑ति । 
यत्र स्यात्तजेनीस्परो निष्कट तन्निगयते ॥ 

| पाशदेष ४ 

वायम् 
भापनीय कलां कम्रामधो नैषाददेशतः 
न नयेत्तजनीस्परे तन्त्यादचेन्निष्कट तदा । 
पुक्ष्मश्चात्र भवेन्नदः सारणामन्न केचन । 
अमध्यमस्वरस्थानं सारणायां प्रपेदिरे ॥ 

शाद्कः 
निष्कला-श्रति ; 

षदटूजस्य द्वितीया श्रतिः। 
सुषा 

पडू जस्य तृतीया श्रतिः। 
पाल्कुरिकि-सोमः 

षड्जस्य द्वितीया श्रुतिः । मण्डलीमते तारषडजस्येय॒॑वेदि- 
तव्या । 

निष्कूजितः- वर्णीरुङ्ारः (सशचारी) 
भादा द्वितीयमा च ठृतीयासुनरारिमम् । 
कलाः परास्तथेवेकयागान्निष्करूजितं जगुः ।।. 

सरिसागसा.रिगरीमरी. गमगापगा मपमाधमां पथपानिपा ¦ 
मोक्षदेबः 



निष्कोरितम् 

निष्कोरितम्-व्यज्ञनधातुः 
सव्याद्ग्ठप्रदासो यदृष्वाधरसमाश्रयः। 

तन्त्रयास्तमाहुमुनयो निष्कोरितमिति खुटम् ॥ 

निप्कोदित पुनः। वामाङ्गेन धातूष्वोधाते ॥ 

 निष्कोरितः-वीणायामुभयहस्तनव्यापारः 
यच प्रदृि्नीं तन्त्रीं हन्ति सारणया विना । 

सनिष्कोटित इत्युक्तो वीणापथविवेकिना ॥ 

निष्कोटितम्-- धातुः 
वामाङ्गेन तृ्वांधो घातो निष्कोटितं मवम् । 

वादनम् (उभयहस्तन्यापारः) 
उत्सष्टसास्णा यत्र हन्ति तन्त्री प्रदेशिनीम् । 
निष्कोटिताभिषघं पाणिमं वाद्यविदो विदुः ॥ 

निष्करमः- तारा 

निष्पमो निर्गमः प्रोक्तः | 

स निष्कममस्तु षीरेप्यद्धते रौद्रे भयानके । 

निष्करामः- ताख्करिया 
घघस्थमन्य्स्तस्य क्रमेणैव प्रसारणम् । 
कनिष्ठाचयङ्कुलीनां यत्स निष्कामोऽमिधीयते ॥ 

करिया (तासाङ्गम्) 

क्रिया्दे द्रष्टव्यम् । 

निष्टुरम्-दशेनम् 
निष्ठरं पुटयोरन्तस्तारयोटेठने सुः । 

निप्पन्दम्- दशेनम् 
नान्यत्र स्पन्दते टश्यायत्तनिष्पन्द्मुच्यते । 

निष्पन्दं च तदन्यत्र टृष्टान्न स्पन्दते कचित्। ` 
णार दातनयः 

कुम्भः 

प 

 धारदातनयः 

निस्साणः--भषनद्धम् 

एकवकतूः ताग्र्ुप्तमधो हृस्वं सुखे बृत्। 
खर्र्मनिवद्धास्य वधीवद्धं समन्ततः ॥ 
निस्साणमिति विख्यातं मष्टानादं भयङ्करम् । 
चर्मणां कृवदण्डेन वाद्यते दइयरिभीषणम् ॥ 

सोमेश्वरः 

 निःसास्कः- देश्चीतारः 

विरामान्तं घुदरन्दरं ताले निःसास्के भवेत् 

~ गीतालङ्कारः 

कान्तारस्समराख्यश्च वैकुण्ठो वाञ्छितस्तथा | 
विज्ञारश्च तदानन्दः षोढा .निःसारको भवेत्॥ 

संगीतसारः 

निस्य॒ता-जद्ला 
यागे प्रसारिता जङ्घा सा मता निस्सतामिधा। 

अशोकः 
क्षालने परादघाते च कायां जङ्घा तु निस्॒ता । 

छतश्रमरिकायेु निस्पतै कीर्तितं परम् । 
ज्यायनः 

निस्पतै-जङ्मकर्म । 

निःस्वनितम्- पुः 
तरं कृत्वावरोदेण धातो निःसखनित॑ मतम् । 

निदश्चितम्- शिरः 
उरि्षप्रवाहुशिखरं मम्रप्ीवं निश्चितम् । 
विखासे रिते गर्वे भिव्बोके फिठिकिश्िते । 
मोद्ययिते छुटमिते माने स्तम्भे तद्भवेत् ॥ 

उतिक्षप्तांसं मनाक्तियेकृतम्रीवं निकुश्चितम् । 
प्रयोज्य तद्धि बिन्बोके विखासे किणिकिञ्िते ॥ 
ख्ीणां मोद्धयिते माने गर्वे कटरमिते सिते । 
निहटश्ितस्येव भेदो क्ेयसिियङ्नतो्नतम् ॥ 

रीवान्िता समुरि्प्रौ यत्रासौ वलनिदश्चितम् । 

नीवी देशीलस्याङ्गम् 
नर्तकी नर्तने गीतवायतारुटयेष्वपि । 
अस्खङन्ती यदा नीकी वद् जनमनोहरा ॥ 



नीतिमती 

नीतिमती- मेख्कता (रागः) 
सरिग०्०न्मपधनिस 

मञ्ज 

नीरजप्रिया---मेररागः (नस्भेर्वीमेरजन्यः ) 
(आ) सरिमपधनिस. 
(अव) सनिधपमगस, 

मञ्ज 

नीररितः- करणधातुः 
षड्टोऽन्तगुर्मीरटितः। शङ्गः 
गुर्वन्तेटेघुमिष्षडमिः धातुर्भीरटितो भवेत्। 

कुम्भः 

प्रहाराः षट् च रघवः सप्तमो गुरुरन्ततः। 
धातुरमीरटितो नाम भवेत्तन्रीखमाहते ॥ 

नान्यः 

नीराजनम- चालकः 

हस्तौ स्वस्तिकतां नीत्वा बहिरेतौ प्रसाय च। 
वामदक्षिणयोकरू्ष्वो युगपन्मण्डटश्चमम् । 
छुरुते यत्त यृततज्ञरेतनीराजनं स्मृतम् ॥ 

एतदेव नीराजितमिदयशोको वदति । 

नी राजितम्-- चारकः 
नीसजनाख्यचाटस्य नामन्तरम् । 

नीरश्लोम्परः- देरीतारः 
नीखड्लोम्पटताके ठौ दश्ब्दो रोगार्तो । 
लाबण्वादौ बिरामान्तौ एतहक्षणमीरितम् ॥ 

|| ०॥5००॥ ५०० दामोदरः 

नीरतोया- धरुवावृषम् 
स्यादितीयं हस्वे 

सर्वमन्यदीधं । 
यत्र पादे पादे 
नीख्तोयावेसा। ` 
दसो आवादि । दुस्सह आवाति। भरतः 

नीटग्रभा- मेलरागः ( हरिकाम्ग्रजीमेरुजन्यः ) 
(आ) सरिगमपधनिसं. 
(अव) सनिधमपमरिगरिमगरिख. 

मज्ज 

नीलोत्पल 

नीराम्बरी- मेखरागः (शङ्करामरणमेरुजोऽय रागः) 
नीराम्बयां ततः पश्चादारोहे बषधैवतौ । 
वजेयेद्वरोहे तु वक्रौ गान्धारधैवतो ॥ 

वक्रः । गति विदोषः 
परमेश्वरः 

-मेररागः 

नीडाम्बरी तु सम्पूणो षडजपूर्वकमूरैना । 
यद्धमेखसमुद्भूता बहुकम्पमनोहरा ॥ 

अंरान्यासो पमो यब गरी सनी तथेव च । 
षड़जातपक्छम उद्रान पद्वमात्सस्वरा पुनः ॥ 

कम्पेति गमकनाम । उद्रानमारोहः। पञ्चमात् षड्जपयैन्त- 
मवरोहः। 

भहोविलः 

-मेरुरागः (हरिकाम्भोजीमेरुजन्यः) 
(धा) सरिगमसगमपनिस. 
(अव) सनिपधनिपमधमरिगरिमगस. 

मञ्ज 

नीठाम्बरीरागध्यानम् 
कद्म्बतरुमूलगां पुरुषरलगोष्ठीरतां 
कचाग्रकरभासितां विल्टुकितारुकां सुस्तनीम् । 
दवितीयकरसंखिितां विचिकले रिरोजस्थके 
मदाधिकसुचेष्टितां हदि भजामि नीटाम्बसीम् ॥ 

रागसागरः 

नीरोत्पला-रागः (षाडवः) 
नीखेत्पखा धेवतजा गहीना 

बीभत्सरौद्रषु सदैव गेया । 
| गारयणः 

नीरोत्पलिनी--रागः 
वैवतांराग्रहा तारा षडजान्ता मन्द्रमभ्यमा । 
सवरेस्समा गहीना च स्याता नीलेत्पखा बुधैः । 
भयानके च बीभत्से रसयोनिर्वियुज्यते ॥ 

नीरोत्पली-रागः 

भथ नीरोत्पली धेवतांराग्रहसमन्विता । 
तारा च धवते षड्जन्यासा मन्द्रा च मध्यमे । 
समखरा तथा हीनगान्धारा सेयमीरिवा ॥ 

जगदेक 

रिः 



गु्तभाषितम् ३४० 

नुतभापितम्- मेखरागः ८ नटःैरवीमेखजन्यः“) 
(आ) सरिगमपधस.. 
(अव) सधपमगरिम. 

नू पुरम्--करणम् 
विधाय भ्रमरीं चारीं कुर्यान्नूपुरपादिकाम्। 
येन पादेन तददिकं दसपक् द्रतश्रमम् ॥ 

द्स्तमन्य खतासंज्ञं यत्र तन्न पुरं विदुः । 
ख्ताख्यौ रेचितौ चात्र स्यातां केर्तिधरे मते ॥! 

ज्यायनः 
““ नू पुरालद्कुतो मतम्” र्षमणः 

नूपुरः 
गुरफोपरिभुषणम् | 

नू पुरपादिक्ा-- चारी 
अचिते चरणं पाश्चदेशादुचम्य तस्य तु । 
पाणिना स्फिजमास्छिप्य भूमाव्रत्रतटेन चेत् । 
न्यभ्यदश्ितजङ्खतं सा स्यान्नूपुरपादिका ॥ 

| | वेमः 

नू पुरविद्धिक्ा-देश्ीचारी 
स्वस्तिकस्थानके स्थित्वा पाष्ण्योः पाद प्रयोरपि । 
रेचितौ यत्र चरणो सा स्यहैनूपुरविद्धिका ॥) 

नृत्तरलावलिः 
उ्यायसेनापतिकता । अस्यां पूवार्धे पागनृत्तं उत्तरार्धं देशी- 

चच च सम्यशिविचारितम्। अष्टाध्यायपरिमितोऽयं म्रन्थः। कीर्ति- 
धरदण्डमिनवगुप्रमोमेश्वरादीनां मतानि संडोधितानि । काठ 
ॐ. प. १२४५ अव्र भात्मचरितनामकः कश्चनप्रन्थ उदाहृतः । 

नृत्तालुगम्--बायम् 
नतेन सहितं यच्च तन्नृत्तानुंगमीरितम् 

। सोमेश्वरः 

वादयश्ब्द परयत । 

 चृत्तप्रयोगकालः 
यस्यां यस्यागमस्थायां चत्त योज्य प्रयोक्तमिः। 
तत्सर्वं संप्रवक््यामि तच्च मे णुत द्विजाः ॥ 

अङ्गवस्तु निवृत्तौ तु यथा वर्णनिवृत्तिषु) 
तथा चाभ्युदयस्थाने नृत्त तदूज्ञः प्रयोजयेत् ॥ 

शत्यम् 

यस्च सन्दृश्यते फिख्ित् दस्पत्योर्मदनाश्रयम् । 
नृत्ते तत्र प्रयोक्तव्यै प्रहपार्थगुणोद्धवम् ॥ 

यत्र सन्निदिते कान्ते ऋतुकाटाभिदरीनम । 
गीतक्ा्थीभिसंबन्धं नृत्तं तव्रापि चेष्यते। 
खण्डिता विश्रख्धां वा कटदान्तरितापि बा ॥ 

यस्मिन्नङ्गे तु युव तिने रत्तं तत्न योजयेत् । 
सखीप्रवृत्ते संछापे तथा सन्निदिते प्रिये । 
न हि चेतत प्रयोक्तव्ये यस्या वा प्रोपितप्रियः॥ 

दूत्याश्रयं यदा तु स्यादतुकालादिदरौनम् । 
ओत्सुक्यचिन्तासंभन्ध न नृत्त तत्र योजयेत् ॥ 

यसिमिश्नङ्गे प्रसादं तु गृहीयाश्रायिकक्रमात्। 
ततः प्रथ्रति युत्ते तु शेषेष्वङ्गेषु योजयेत् ॥ 

देवस्तुखाश्रयकृते यदङ्गं तद्धवेदथ । 
मादेः र ह्हरिरुद्रतैस्तत्पयोजयेत् ॥ 

यत्तु शरङ्गारसंबद्ध गाने सरोपुरुषाश्रयम् । 
देवीकृत र ङ्गदारे टेलितैस्तसमयोजयेत्॥ 

| भरतः 

यत्यम् 
रसाभिव्यक्रिपयेन्तो (आङ्गिकः) नृयमिदयमिधीयते.। 
न्रयामिषेऽङ्गाभिनये नाद्गश्ब्दोऽपि वर्तते ॥ 

यतां रुक्षणया ह्येतस्रागस्मामिर्निवेदितम् । 
गात्रविक्षेपमात्राथांद्धातोः क्यप्म्रयये सति॥ 

निष्पद्यते नृयरब्दो विवक्षायां तु कर्मणः 
कृत्योपसजने भवै रस एव प्रकादयते ॥ 

प्राधान्यतो यत्र नृत्ये नासयनूत्तं तदोच्यते । 
रसोपसजेनतया यदा भावः प्रकादयते॥ 

प्राधान्यतो यत्र नस्ये मार्गन्रत्यं नदोच्यते। 
अनिष्पन्ने रमोऽव्रेति मार्गो भावे शह स्मृतः ॥ 

इति मृत्यं द्विरूपं स्यान्नार्यमागा विेषणात् । 
अस्मेकदे शीयं नूयगुक्तारभणग्क्षितम् ॥ 

इतिकर्तव्यता तस्य द्विविधा परिकीर्तिता । 
रोकधम्योन्नार्यधम्यान्नाच्ऽपि द्विविधा मता॥ 

चित्तवृयर्पितेकान्या वाद्यवस्तुनिरूपिता । 
निर्वेदादेश्चिततवृततेज्ञानरष्टधादयो यथा ॥ 
बाह्यस्य कमखादेस्तु पद्मकोञ्ाद्यो यथा । 
द्विविधा नाट्यघम्योऽपि तत्र नार्योपयोगिनीम्॥ 



आभिटय कैरिकीं वत्ति करोत्यवेष्टितादिमिः। 

न केवट खोकयात्रादविज्ञातादनादरात् ॥ 

अतश्च सोकशाखाभ्यां दिरश्चस्योपजायते । 

क्तप्रत्ययान्तादुक्ताथो धातोर्निष्पद्यते पनः ॥ 

नृत्तहाब्दो विवक्षायां शोभारूपश्च कर्मणः| 

दे शीयमेतदे वोक्तं पण्डितेनेस्यवेदिभिः ॥ 

यद्यप्येतौ समानाँ प्रत्ययौ क्तक्यपौ स्मृतौ । 
तथापि सम्प्रदायज्ञेयारशो यः प्रयुज्यते ॥ 

तादगर्थस्य विज्ञेयो विवक्षा चत्र कारणम् । 
लोके हसेकदे दोऽपि हस्तशब्दो यथा तथा! 

नृत्ते नृव्येकदेशत्वान्यृत्यसब्दोऽ ए वर्त॑ते । 
सोभाया एव सख्यस्य विवक्षिस्वासखपयुञ्यते ॥ 
मागैनर्तेप्यय नृत्यञब्दस्तस्माद् दरयोग्रहः । 
स्यान्नृत्तचृत्यङब्दाभ्यां मागेदेीययोध्रुवम् ॥ 
उत्तम नाछ्यनृत्यं स्यान्मागेनृत्यं तु मध्यमम् । 
देरीयचृत्तमधम विज्ञेय कान्यै : ॥ 

विपषरदासः 

नुषः 
रीखवान्बुद्धिसंपन्नः सत्यवादी जितेन्द्रियः। 
दक्षः प्रगर्भः स्पतिमाय् विक्रान्तो धृतिमान् शुचिः ॥ 

दीर्घदीं महोत्साहः कृतज्ञः प्रियवागपि । 
लोकपाखत्रतचरः शूरो धीरः क्रमान्वितः ॥ 

उरि्थितश्चाप्रमत्तश्च-वबृद्धः स्म्रत्यर्थशासरवित्। 

नानानयप्रचारज्ञ उहापोहविचश्षणः ॥ 

परभाविङ्गितज्ञश्च षाङ्गण्येनाप्यठङ्कतः। 
नानाशाखार्थतन्वज्ञा नानारित्पम्रयोजकः ॥ 

स्थानबद्धिक्षयज्ञश्च पररन्प्रविचक्षणः। 
कृतज्ञोऽग्यसनी चैव शुणेरेतेभवेन्नृपः ॥ 

भरतः 

नेपालः मेररागः (कीरवाणीमेरजन्यः) 
(आ) सरिमगमपनिस. 

(अव) सनिधपमरिस 

नेरिः-देशीनृत्तम् 
अदितालानुगं यत्र विरुभ्बितख्यान्वितम् । 
रेखामुदराप्रमाणाद्य नानाकर विभूषितम् । 
द्िचक्राभिसुख चतत नेरिरित्यभिधीयते ॥ 

दामोदरः 

२४१ नेषायी 

नेरीगृहरा 
हस्तनेरिश्डाद्वनेरिनंडनेरिस्वतीयकः। 
ततः करणनेरिश्च भावनेरिग्य प्वमः । 

 साटज्गनेरिस्सङ्कीर्णनेरिस्सप्रेति भाषिताः ॥ 

नेवारा--चारी 
एकोक्कियेत भूपे सा वकरेटेइयते यद् । 
द्वितीयश्च नभस्त श्रीः नेवारा सूरिसम्मता॥ 

| नागमः 

नेपथ्यप्रयोगः- संगीतशरङ्गाराङ्गम् 
स्नानाद्यनन्तरं वस्लाभरणमास्यालुे पनादिग्रहणं नेपथ्यभ्रयोगः। 

भोजः 

नैराजितम्-शिरः 
प्रदक्षिणक्रमेणेव यल्लाराच्रिकवदमः । 
नेराजितं नृपादीनां तत्स्ान्नीराजनादिषु ।। 

ज्यायनः 

नैष्कामिकी--घुवा 
शङ्कन्ते अङ्कमध्ये वा सनिमितत रङ्गात्पात्रस्य बहिर्निस्सरणे 

निष्क्रामः । तसप्रयोजना नैष्कामिकी । अतुशक्तिकादेराकृतिगण- 
त्वादिकमुभयपदबरद्धो नेष्कामिकी । यथा देवीचन्द्रगुपरे पद्च- 
माङ्कन्ते श्रवा । (आया) उन्मत्तस्य चनद्ररप्रस्य मदनविकार- 
गोपनपरस्य मनाक् उाब्रभीतस्य राजछुरुगमनाथे निष्काम 
सूचिका । गुणचन्द्ः 

निष्कमे चेकपावस्य प्रस्तुताथव सानगे । 
अङ्कस्यान्ते च सर्वेषां निष्करामशुणयोगिनी । 
गीयते सा धुवा नाय्य बिद्धिनैष्कामिकी स्मृता ॥ 

शङ्कन्ते निष्करमणे पत्राणां या गीयते प्रयोगेषु । 
निष्करामोपगतगुणां विदयेन्नेष्कामिकीं तां तु ॥ 

नैषादी- जति 

आरोहिणौ किच्च सपौ विलङ्गथो चश्चत्पुटस्तार इटोपदिष्टः। 
गान्धारपूवा किट मूङेनान्धकान्ता कलास्ताटरषटरूसमेताः ॥ 

स्यान्नारकस्य प्रथमाङ्कभाजो गाने धुवाया विनियोजने च। 
ते श्ुद्धसाधारितदेिवेरखावस्याख्यरागाः स्फुटतां प्रयान्ति।। 

रुन 

निषादवत्यां निषादर्षभगान्धारा रहा अंशाश्च | निषादगान्धा- 
र्षभा अपन्यासाः । निषाद एको न्यासः । पच्चमहीने षाडवम् । 
पदड्चमषड़जदीनमीडवितम्। पूणांबस्थायां षड्जगान्धारमध्यम 

भरतः 
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पञ्चमानामस्पत्वम् । ओौडविते मध्यमधैवतयोरस्पत्वम् । पक्छ- 
सखरपरा तारगतिः । न्यासपरः तत्परो बा मन्द्रः। गान्धारादि- 
मूखेना । तारशचश्वतपुटः । दक्षिणे कटाश्चतुष्षष्टिः । चित्रऽषटौ । 
दृश्चबिधत्वं चास्याः । दशांशा: शुद्धाः । बयो विकृताः पुणी । 

रसश्च करुणः । ध्रुवागाने भ्रथमग्रक्षणिके विनियोगः 

नैषादीकपालगानम् 
षड्जो ग्रहस्तथा न्यासः तथां यत्र चाल्पकौ । 
गान्धार्षभको चातिबहूुत्वे परिकीर्तितम् ॥ 

सैषादीजातिसञ्जातं कपाटे कीर्तितं यथा । 
सरखगजेत्यादीन्यष्टी पदानि ॥ 

नैकिशिकी-कला 

मतज्गः 

कुम्भः 

विबुके नासिकायां च ख्खादे या निराश्रयम् । ̀  
खडगाम्र क्रमशो धत्ते निशितं चृत्यकारिणी ॥ 

्रुर्वती विस्मयं खोकमनसां यत्र सुन्दरी । 
तीक्णभखिशिकी ज्ञेया सा कटा रोमहर्षिणी ॥+ 

न्यश्चः--बाहुः 

अधः प्रसारितो न्यो बाहुरस्या्स्ठनेन च | 

श्रमे दुःखे नदे मोहे स्तम्भे च विनियुज्यते ॥ 

स्यञ्चितम्-- दशेनम् 
अपाङ्गाभ्यामथो यत्र दर्हितं न्यञ्ितं तु तत्। 

न्यायाः 

युधि खपरशस्ञाणां पातनं रक्षणं क्रमात् 
कतुमभ्युचितं गात्रवर्तना न्याय ईरितः ॥ 

न्यायः पुनश्चतुधां स्याद्भारतस्साव्वतस्तधा । 
वार्षगण्यः केशिकश्चेति कमाद्रत्तिसंश्रयाः॥ 

ततोऽन्रवीत्पद्मयोनिनीरायणमरिन्दमम् । 
अहो विचितरै्मछिते स्सपुटस्सुविशदैरपि ॥ 
अङ्गारः कृते देवं दृथादानवनाडनम् । 
तस्यरादरूपं हि खोकस्य नियुद्धसमयक्रमः ॥ 

सर्वशस्रविभेदेषु न्यायसंज्ञो भ विष्यति। 
न्यायाभितेर ्गहरेन्योयेदै व समुत्थितः ॥ 

नागमः 

सोमेश्वरः 

वेमः 

थस्मायुद्धान्यवर्तन्त तस्मात् न्यायाः प्रकीर्तिताः । 
पुननौटथभ्रयोगेण ननाभावसमन्विताः ॥ 

बृत्तिसंज्ञास्ताडयेताः काव्यसंज्ञासमाहिताः । 
ऋगवेदाद्वारतीदृत्तिः ययुर्वेदात्त सात्वती ॥ 
कौशिकी सामवेदा्चारोषाचाधर्वणात्तथा । 

भरतः 

न्यायापेतम्--काव्यदोषः 
न्यायादपेतं विज्ञेयं प्रमाणपरिवर्जितम् । 

न्याः 

न्यासय कथितो येन तत्र गीतं समाप्यते । 
तुरख्जः 

न्यासो गीतसमाधिक्त् । 
कुम्भः 

--(रागे उपयुञ्यमानः) 
न्यास्वेरस्तु स प्रोक्तो यो गीतस्य समाधित्। 

कृष्णदासः 

सन्धिः 

प्रशान्तिजातिनारकसय प्रथमः सन्धिः। 
सओारदातनयः 

प्रयान्तिशब्दे द्रष्टव्यम् । 

न्याससमुद्धेधः 
प्रशान्तजातिनाटके दवितीयस्सन्धिः। 

रशारदातनयः 

भरशचान्तश्चब्दे द्रव्यम् 

न्यासापन्यासजं साम्यम् (अवनद्ध) 
पुष्करवाये वशवीणयोश्च न्यासापन्यासस मत्वं । 

न्यासापन्यासयोगस्तु स्वराणां तु भवेद्यदा । 
वशवीणोद्धवे वाद्य न्यासापन्यासजं तु तत् ॥ 

नोक 
५ 

भरतः 

अयमान्धरभाषाशब्दः । तन्त्यां मध्यमाङ्गल्याः स्फोटः । चमत्कार 

विशोषः। 

प- स्वरः 

प~ पव्वमस्वरः 



पः 

छन्दसि पश्चमाल्लागणः। 
ताले षतम् 

पकसारणी-- वीणायां करव्यापारः 
मध्यमेख्वीणायां वेङ्कटमखिना रक्षितः । 
तत्र द्रष्टव्यम् । 

पक्षप्र्योतको - नृत्तदस्तों 
एतावेव परावृत्तो पक्षप्रयोतकौ वरौ । 
उत्तानितो केचिदिमौ परे तू््वगताङ्गली । 
पराङ्मुखो च पूर्वाभ्वामाहुरेतावनन्तरम् ॥ 

पक्षरुतम्--वीणावादनप्राणः 
यतेते सकरा हस्ताः क्रियन्ते बहुधा कमात् । 
तत्पक्षरुतमिव्युक्तं वाय विद्यावतां वरैः ॥ 

कुम्भः 

भये शब्दः पक्षिरुतं पक्षेरितं यश्चरते इटयादिभेदेरादर्तषु 

पषवञ्चितो - नृत्तदस्तौ 
तनिपताको कटी मूर्भि धृतागौ पक्षवश्चितो । 

पक्षवख्ितकावेव केिदुक्तो द्वयाश्रयः। 

येति नृयनाटथे इयर्थः । 

पश्िरतम्- वीणावादनपाणः 
समस्तहस्तसंयोगादादय पक्षिरुतं मतम् । 

--- वाद्यम् 

समस्तदस्तवादय तु वादय पक्षिरुतं मतम् । 

पश्चिशादलः- देशीय 
सुल्दपुवै यथा टेङ्क्थां गगने चरणद्वयम्। 
संयुक्तं चखनेनाशु निपतेद्रूतले यदि । 

पश्षिशाद इत्युक्तः सङ्गीतज्ञेः पुरातनैः ॥ 

सशोकः 

बिप्रदासः 

पाश्वदेवः 

शार : ॥ 

३४२ पञ्चघण्टानिनादः 

| पक्षिशीला-ली 
भयर्थव्यावृतास्या च तीक्ष्ण सरिसिया । 
सुरासवश्चीररता बहपत्या फरभिया ॥ 
नित्य अधसनशीरा च सदोद्यानवनप्रिया । 
शीघा चपला वहुवाकँ शाकुनं सस्वमाशरिता ॥ 

भरतः 

पक्षिसालकः- लागनृत्तम् 
यदारगमदिण्डस्य दक्षिणेन पदा पतेत् । 
वामोऽन्तरले तिर्यक् चेरप्रसतः पक्षिसाठकः ॥ 

वेटः 

पङ्करुट्-- मेटरागः (षङ्कर्हम्) (रागवर्धिनीमेखजन्यः) 
(आ) समगमपनिधनिस 
(अव) सनिपमगरिस 

मञ्ज 

पङ्क्तिः--पुवावृत्तम् 
जरीण्यादौ तु यदा 
षवान्त्य चापि गुरं । 
नाञ्नावे कथिता 
पङ्क्ति स्सा तु यथा॥ 
मसगणौ 
एसा दैसवहू । एषा हं सवधूः । 

पङक्तेच्छन्दोवृत्तानि 
पङ्भयां ससर यृचानां चतुर्विक्ञतिरेव तु । 

भरतः 

भरतः 

पङ्क्तिरथः- देशीतारः 
ततः पङ्क्तिरये पल्य ऽ। 

लक्ष्मणः 

पञ्चकतरी--पारवायम् 
पव्वमिहैस्तपदेयैत्समकर्तरिकादिमिः। 
अन्वितं तद्धवेद्रायै पञ्चकर्तरिकामिधम्॥ ए 

पश्चकारी--देरीतारः 
पत्चकायेच्धिदा घुः । ३ मात्राः 

पृथ्चघष्टानिनादः--देशीतालः 
पञ्चघण्टानिनादाख्ये बिन्दुठैगपपागलौ । 
बिन्दुद्वयं च खगपास्ततः कारुपदक्यम् ॥ 
०।९ऽ95॥००।55 + + ¬+ “ गोपतिष्पः 



कश्चषातः 

प्श्चघातः- देरीताछः 

गद्यं छत्रथ ज्ञेय निशब्द त्रय ततः । 
पञ्चघातस्स विज्ञेयः प्रसिद्धः सर्वसम्मतः ॥ 
ऽ ऽ॥ ।। ।। 

पश्चतालेश्वरः--पवन्धः 
जगदेकसतु पड्चताखयुक्तगीतावर्तनमुक्त्वा लक्षण पूरयति । 

यथा- 

ततः प्रचन्धनामा स्याद्रीतं चाल्न विरुम्बितम्। 
उद्भष्टिते ततो यस्या नेतुनौम प्रगीयते ॥ 

ततश्च मङ्गं वाक्य भारूपि न्यास“ इष्यते । 
प्रबन्धोऽयं द्विधा ज्ञेयो वीरश्चङ्गारभेदतः ॥ 

वीरावतारण््ारतिककौ तौ यथाक्रमम् । 
श्रीरागो माखवश्रीख् हिन्दोरः केशिको तथा ॥ 

वेखावबुली च तोडी च नद्य श्ुद्धवरालिका । 
एतेषु येन केनापि र॑गेणासौ प्रगीयते ॥ 

जगदेकः 

पदनि करणीयानि सप्रविडति संख्यया । 
एषां प्रबन्धमालापताेर्विरहितो भवेत् ॥ 

आय चच्चसपुटाख्यानतारेन पदपच्छकम् । 
पादद्धितयमावव्यं गातव्यं तद्नुखरः ॥ 

अन्तरा पटहोद्धतेः कायां षोडशमात्रिका । 

अन्यच्चाचपुटाख्येन तालेन पद्प्वकप् ॥। 

ततो गातव्यमावत्यं वारद्वयमभान्तरा । 
हड्काप्रभवेः कायो अष्टौ षोडङामान्निकाः ॥ 
षट्पितापुत्रकाख्येन ताङेनान्यदनन्तरम्। 
आव्यं पूर्ववत्प्राज्ञेः गातव्यं पदपञ्चकम् ॥ 

अन्तरा शद्धपटिस्स्यात्तत्र षोडङामावरिकः ।, 
संपकेष्टाकतालेन पदषट्कं तथाऽपरम् ॥ 

ज्ञेय पूर्ववदावत्यं तत्न पूर्वोक्तमाघ्रिका । 
कांस्यतारस्य ब्देन करणीयान्तरा ततः ॥ 

उद्धद्रख्येन तालेन नाम्ना नेतृभ्रबन्धयोः। 
यस्यावसीयते पड्ववाक्यमङ्गखमिष्यते ॥ 

सगद्केरथवा शुद्धेः गेयोऽयममरप्रियः। 
पव्ठतालेश्वरः प्रोक्तः भ्रबन्धो गानकोविदेः ॥ 

हरिपालः 

अच्रपदमिति समाप्तवाक््यं गीतस्य एको विभागः, 

दामादरः 

३४७ 

पश्चपाणिः- पाखायम् 
(~ £ (१ 

समपाणिप्रश्तिमिहेस्तपरेस्तु पञ्चमिः । 
पद्चपाण्यभिधं वाद्य वाद्यवेदिमिरीरितम् ॥ 

पञ्चपाणिप्रहतम्-पुष्करवाये प्राणपरहतिषु मेदाः 
ते पञ्च समपाणिः अर्धसमपाणिः अधोधंसमपाणिः, पाश्वै- 

पाणिः प्रदेशिनी चेति। 

पश्चभङ्किः - प्रबन्धः 

सरैः परैश्च बिरुदैः परै सतैर्विरत््यते । 
एषां प्रस्तारविन्यासे प्रान्ते तेन्नाधिको भवेत् ॥ 

एको रागो यथेष्ठं स्यदेकतालस्तथेव च 
पद्चभङ्गिभेवेदेवं 

अङ्कध्वनिप्रकारेण गेयं खण्डत्रय भवेत्। 
चतुथेपादकैर्गतिगेमकेस्तब् वर्जिताः ॥ 

स्वरे पदे तथा पाटे विर्देश्च प्रथक् प्रथक् । 
अन्तरा तेन्नकोपेतः पडवभङ्किर्निगयते । 
चतुरयखभ्रकारेण गीयते तेनकैर्विना ॥ 

विरुदास्तेन्नकस्थाने तेन्नकांडान्तरं तथा । 
पद्चभङ्किप्रबन्धस्य दिति क्षण मया ॥ 

पथ्चम्ः- रग: 

रागः पद्चमको ज्ञेयः पहीनष्षाडवो मतः । 

युद्धश्च पव्वमो रागात् पश्चमेरेव मण्डितः। 
रागात् - रागाङ्गम् 

_ देकीतार । 

पञ्चमे दवौदतो चैव ताठे हि परिकीर्तिता 

--रागः 

गुद्धपद्वमरागाङ्गे महाशन्यासप्वमः । 

समखरश्च पूर्णश्च रितायो मन्द्रमध्यमः॥ 
पद्मः कैरिकीसंज्ञो गातव्योऽय महोतसवे। 

विस्तारयत्येक एव पामादस्मादय सख्यम् । 
पचेर्विस्तारवचनात्पश्चमः सम्मतः सताम् ॥ 

भरतः 

हरिपालः 

सोमेश्वरः 

दामोदरः 

© © 

सोमराजः 

कुम्भः 
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वासी, कान्यफुन्जदे रीयः, जीववारजः, सामवेदी, कौथुम- 
शाखी, प्रत्रिराद्रतसरः, पश्चकरः, उत्सवे विनियुक्तः, चतुदश्रतिः। 

-मेररागः ( माख्वगौरमेखजन्यः ) 
पञ्चमांशग्रहन्यासो राजते रागपञ्चमः। 
रिरिक्तो गीयते प्रातस्सत्रयेणाथवा युतः। 
उच्यतं कनचिपपूर्णः श्ङ्गाररसदीपकः ॥ 

श्रीक: 

---र{गक्तरागः 

साद्रपञ्वमकस्याङ्खः मरहारान्यास पञ्चमः । 

गेयो दिना प्रहरे उस्सवे पञ्चमः यचो ॥ 
गुद्धपञ्चमभाषायाः कैरिकी पद्मः| 

इति करचिन्न रागाङ्गं तथा स्यादिति तद्विधम् ॥ 
भहूमाधवः 

पञ्चमः 

नाभेः समुत्थितो वायुरोष्ठकण्ठरिरोददि । 
पञ्चस्यानसमुद्धतः पञ्चसस्तेन कीर्तितः ॥ 

कुम्भः 

प्राणोऽपानस्पमानश्चोदानो व्यान एव च । 
एतेषां समवायेन जायते पञ्चमस्वरः ।। 

संगीतसरणिः 

मरसन्नाभिस्थितो वक्षःकण्टशीर्षाधराहतः । 
पञ्चस्थानोद्धवो यस्मात्पञ्चमः कथितस्ततः ॥ 

पण्डितमण्डली 

पञ्मोऽप्येकवदनो भिन्नवर्णश्च षट्करः। 
वीणाकरदढये शङ्काव्ने वापि वरदाभय ॥ 

स्वयभूदेवतं दीपं श्ास्मकिः पित्र्वशजः। 
कोकिल्यवाहनै गाता नारदः प्रथमो रसः॥ 

मुधारुरसः 

-मेटरागः 

अयै रूतन्त्रमे्ः 
पद्मो रिपदीनः स्यात्तीत्रगः सादिमः स्मरतः । 
मध्यमन्याससंयुक्तो मध्यमांशेन शोभितः! 

अहोबिल 

(सर्वधा गेयः) 
सादिमः ्रहः षड्जः। 

-- स्वहस्तः 

अराखाख्योऽपविद्धरचेत्पश्चमस्वर इष्यते । 
"खारः 

पडक्तिच्छन्दः, दास्यश्चङ्गारयोर्विनियोगः, कोकिलो रौति 
पित्वेदयः, जटद्इयामः, व्राह्मणः, ाल्मठिद्रीपभूः, जनोटोक- 

पण्डितिमण्डली 

पञ्चमगोद्ाणी- मलरागः ( खरहरम्रियामेरजन्यः ) 
(आ) सरिमगपनिम. 
(अव) सनिधनिधपमधमगस. 

मघ 

पश्चमरागध्यानम् 
रक्ताम्बरो रक्तविद्याटनेचः 

श्द्गारयुक्छस्तरुणो मनश्च । 
` प्रभातकाले विजयी च निय 

सद्ा प्रियः कोकिरमञ्जुभापी ॥ 
दामोदरः 

रक्ताम्बुजाक्षोऽरुणचारुचीरः 
युवा सुवेषो रतिरद्धयुक्तः । 

प्रत्युषकाले विजयी नितान्तं 
स पञ्चमाख्यः कलकण्ठभाषी ॥ 

श्रीकण्ठः 

पश्चमरुटिता- मेररागः (नायामाटगीरेटजन्यः) 
(आ) सरिगमपघनिस, 
(अव) सनिपमरिगमरिस. 

मख 

पञ्चमषाडवः-- रागः; 

आर्पभीधैवतीजात्योर्जातः पञ्मपाडवः। 
ऋषभाः काकलीयुक्तो मध्यमन्याससंधितः॥ 

मोक्षः 

वीरेऽद्भते यदि कटोपनतारव्यमूर्खा 
तानस्तु वायुरतिरापभिका तु जातिः। 

अंरो भवेदरषभवःो यदि मध्यमोऽपि 

न्यासस्थितस्तदिह पच्छमषाडवस्स्यात् ॥ 
गन्म 

अर्धभ्यां च विनिष्परे ज्ञेयः पच्चमपाटहूवः । 
ऋषभां रेन संयुक्तः कचिन्न्यासोऽस्य पञ्चमः ॥ 

--रागः 

रिन्नयो रागसभूता ज्ञयः पञ्चमषाडवः । 
मदनः 

मध्यम्रामसंवद्धो भवेत्पञ्चमधाडवः। 
धार्पभीधेवतीजानो रिषम न्यासक्छंश्चयोः ॥ 
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रहे कचिन्मध्यमान्तस्तथा पच्छमषाडवः । 

सकाकलीग्रसन्नादिरारोही बण॑संश्रये । 
योजितो छक्षणेरेवै भवेत्पच्मषाडवः | # 

ईरः 

पश्चमसारसं दिता 
नारदकृता ! सद्गोतमकरन्दनामकमन्थः नारदकरतत्वेन मुद्रितः 

तत्त॒ नास्य स्यात् । 

पञ्चमसर्मन्तः 

द्रतो हृदयाय नमः । मघ्यरिशरसे स्वाहा । विखभ्विते शिखाय 
वषट् । द्रूतङम्बः कवचाय हुम् । द्रूतमध्यः नेबल्लयाय बौषट् । 
मध्यमटम्बः अखाय फट् । वरुण ऋषिः सुप्रतिष्ठा छन्दः आन्हवी 
केवता । ठे हीं श्रींपंनमः। 

जगदेक । 

पश्चमखराभिनयः 
करत्वा तु पटवो हस्तो धुतेन दिरसा तथा । 
वैष्णवसथानकेनापि टष्स्या कान्ताख्यया तथा । 
एवं विनिर्दिशेद्धीमान् स्वरं पञ्चमसंज्ञकम् ॥।} 

दामोदरः 

पञ्चमीकपालम् 
अथोच्यते पञ्चमिकाकपाख्टक्ष्माधुनास्मिन् ऋषभो मर्तोऽशः। 
षड्जो प्रहस्तत्र निषादषडजौ गान्धारका मध्यमधेवतौ च । 
अर्पे भवन््यत्र काहि चाष स्यात्पञ्चमीवत्परि रिष्टमव ॥ 

रघुनाथः 

ग्रहगतषड़जस्वरमिह रषभास स्यादल्पतरनिषांद च । 
दुर्बर्धवतगान्धारस्वरषडजैः समभ्यमे रचितम् ।\ 
पूर्णस्वरमषटकटः कपार्मेतत्तु पख्चम्याः । 
पच्चमी डद्धपच्रमेन सकप्रारुपाणिका गीयते ॥ 

नान्यः 

पञ्चमीक्पारगानम् 
कऋषभोंराः स्वरो यत्र ग्रहष्षड़जस्तथास्पकाः । 
षड़जमध्यमगान्धारनिषादा धेवतस्वरः । 

एतदष्टकलं नाम कपाटं पच्चमीभवम् ॥ 
जयति विषमेत्यादिगानमष्टकरम्। 

कुम्भः 
षथ्चमीध्यानम् 
वाणी न केवख्महारि यथा विजिव्य 

म्रीतिप्रदा पिकष्कुटारस च वर्णभेदः । 
देवेन्द्रशेखरितपादसरोजरेणौ 

तां पच्चमश्रुतिमयीमनिरी नमामि ॥ 
जगदेकः 

पज्रः 

पक्तमुखा -मेररागः (षड्धिमामिंप्रीमेखजन्यः) 
(भ) सगरिगमपयथनिस. 

(अव) सनिपमगरिस. 

पञ्चवक्तवंशः 
सपादद्वियवोपेतैरङ्लैदंशभिः स्मृतम् । 
सप्राधिकेः पञ्चवक्तवंटामाने महीभरतम् ॥ 
पच्वाङ्गखं च विवरं मुखताराख्यरन्ध्रयोः। 

रन्ध्राष्टकं पुनर्य पुनरधौङ्गरोन्मितम ॥ 

सप्रकान्तरमानं तु पादोना त्रियवि प्रथक् । 
समासतः सपादिकयवमङ्गृककत्रयम् । 
मान षण्मुखदण्डेन लक््यरोषमिहेरितम्॥ 

म्भः 

पञ्चहस्तः--पाटवाद्यम् 

समहस्तादिभिः पाटैः पञ्चभिः पञ्चहस्तकः । 
वेमः 

पव्चहस्ताः । दण्डहस्तः, युगहस्तः, उर्ध्वहस्तः, पिण्डहस्तः, 
रथूटखहस्तः--इति । 

पथ्चाननः- प्रबन्धः (पञ्चभङ्गीभेदः) 
एतेषामेव विन्यासासरान्ते पाटादिके यदा । 
रागाभ्यां ताटयुग्मन तदा पञ्चाननो मतः ॥ 

जगनम्रजः 

एतेषामिति । स्वरपदपाटचिरुदतेन्नकाः। 
प्चमङ्गप्रबन्धस्य भवन्त्यङ्गानि तत्र तु। 
प्रान्ते पादादिभिन्यांसः ताखरागावुभावुभौ ॥ 
इति पञ्चाननः प्रोक्तः, | 

टरिषाखः 

पञ्चास्यनन्दनः- मेर्रागः (सुवणाङ्गीमेख्जन्यः) 
(आ) सरिगमपधनिस. 

(अव) सनिधपमगमस. 
मञ्ज 

पश्चास्यः--स्वरजातिः 

दथरीतिमिस्सानुतारेः स्वरैः पच्चास्य उच्यते । 
सानुतरेः चतुरधिकररिदर्थः ¦ 

ओमापतम् 

पञ्जरः! - देशीताटः 

नगणो नगणन्चैन् छदौ द्रतचतुष्टयम् । 
रुषुद्रेतो गुरुापि ताठे पञ्जरसंज्ञके ॥ 

ताङ्ब्रस्तारः 
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पटः-- अवनद्धम् 
श्रीपर्णदारुजश्च।रुः चतुरश्रो घनो दृढः । 
सविभागकरायामः पाद् स्यात्करविस्वतः ॥ 

क्षिप्रामिरथ उभ्व च द्रर्कोहुरखकयोः । 
मञ्जुमञ्जीरमाखाभिः सुनादामिरलङ्कुतः ॥। 

वायतेऽसौ टरं धृस्वा जानुभ्यामथपोरसा । 
पाटाः कखरराम्तस्मिन्नन्येऽपि पटहाश्रयाः ॥ 

सोमराज; 

पटमञ्जरी-रागः 
पञ्चमाराग्रहन्यासा संपूणां पटमज्ञरी । 
ष्यक मू्ेना ज्ञेया रसिकानां सुखभ्रदा ॥ 

दामोदरः 
पटमजञ्जरी- मेरुरागः 

पद्चमाराग्रहन्यासा (मा)ख्वस्वरसंभवा । 
अवरोह गव्ज्यांऽपि सादिमा पठमञ्जरी ॥ 

जृतीयग्रहरोत्तरगेया । 
भहोबिलः 

पटहः 

पट शब्दं जहातीति दाधातोस््यागवाचिनः । 
छते कप्मरलये चेव परहस्य विधिः स्मरतः ॥ 

एव च करटादीनामातोद्यानां प्रथक् पथक् । 
ङाब्दालुकरणादेव प्रायो नाम विनिर्दिरोत्॥ 

--(मार्मरीत्या) 
मागेदेरीविभेदेन पटहो द्विविधः स्मृतः। 
प्राड्धागेपटहस्यात्र टक्षणे व्याहरामहे ॥ 

सा्धहस्तद्रये देष्ये परिणाहोऽपि तन्मितः। 

मध्ये स्यादक्षिणं वक्तं साधेरेकादशाङ्लेः ॥ 

वामं दशाङ्खलैस्सार्धरवदने दक्षिणे ततः । 

आयसं वलयं कर्य वामे वल्लीकृतं बुधः ॥ 

षाण्मासिकस्य वत्सस्य मृतस्यादाय पारिकाम्। 
तयावकुण्ठिते वल्लीवलयं वामवक्तके । 
तत्सप्तरन्धकं कार्य निक्षिप्तैस्तेषु दोरकैः ॥ 

सृक्षमदिश्च बधूनीयांत्कलशास्सप्तसंख्यया । 
हेमादिनिर्मितानप्राज्ञः श्लथाश्च चतुरङूलान् ॥। 

आयसीं पत्रिकां वामे विस्तारे भ्यइगुलां समाम् 

वेष्टयेत्पटहे त्युक्त्वा यमुङ्गलचतुष्टयम् ॥ 

पटस्य मुखे दे च वत्सकायस्य चर्मणा । 
कवलास्येन बध्रीयाद्भनेन पिहिते तथा ॥ 

कवरं दक्षिणास्यस्य परितः कृतरन्धरकम् | 
रन्ध्रक्िप्रान्गुणान्गाठं वये वामवक्त्गे ॥ 

आक्रष्य प्रयसः प्राज्ञो बध्रीयादाढथेसिद्धये । 
कवे वामवक्तस्य सप्ररन्ध्रनिवेरिते ॥ 

गुणरावेष्टथ वलख्ये छेदे तु कल्शान्टटेः । 
मध्ये निक्षिप्य चाक्षः व्यै याति गाढताम् ॥ 

कटशोभ्यो बहिवामवरूयं च निबध्यते । 
वध्रीयारसुटृटां कच्छा कटिवेष्टेन सम्मिताम् । 
इत्यक्तरक्षण मागेपटहस्य परिस्फुटम् ॥ 

मोक्षदेवः 

--देीरीत्या) 
एवमेव भवेदेरी दैर्ये स्याधिवितस्तिकः। 
सप्ताङ्गलेदैक्षिणास्य षडमिस्सार्धेस्तथापरम् ॥ 

उद्या बद्भयते घाम वदन सवे च्छया बुधे; । 
उदहली गदितं चर्म जाठरं चान्तरं पोः ॥ 

विदोषः कथितोऽच्रायमन्यत्सवं च पूर्ववत् । 
काष्ठेन खादिरेणेद कर्तव्यौ पटदावुभौ ॥ 

मोश्चदेवः 

एवमेव । मगेपरद्येक्तसाणित्यर्थः । 

पटहः 

देशीमागे प्रकाराभ्यां तत्राहुः पटहं द्विधा । 
त्रिवितस्िप्रमाणं स्यादाद्यः खदिरदारुजः ॥ 

षष्ट्यङ्लः परीणाहे हरीतक्याकृतिः पुरा । 
तस्याङलानि सप्त स्युः वामे षड्दश्चिणे मुखे ॥ 

वामे तु व्ये बह्या काये लेहेन दश्िणे। 
त्यक्ताङ्खानि चत्वारि वामे स्याहोदपच्रिका ॥ 

कायांश्चाङ्गल्या विस्तीणास्तस्यां च कनकादिना । 
कर्तव्यास्सप्र कखला: प्रमाणे चतुरङ्गा ॥। 

चर्मर्धाणि वामास्ये कछुयौत्करष् सन्निधौ । 
रन्धः प्रोतेस्सूत्रगणः कटडांस्तास्त॒ वे्टयेत्। 

आतप्य तत्र कुर्वीत गाढं वलयमायसम्। 
वल्लीमयं तु वलयं विदद्धयात्सप्तरन्धके ॥ 

मृतषण्मासवत्सस्य टट चमावकुण्ठितम् । 
कटरानामधस्तन्तुं वप्रीयास्सृक्ष्मदोरकेः॥ 
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न्धयेत्कलजञाप्रे तु कच्छामाकेदिवेष्टनम् । 
दक्षिण पररहस्यास्य कबं वाम उदहटली ॥ 

देङ्कारः कवलोद्भतो रेङ्कारस्तूदलीभवः । 
टवगेश्च तवगेश्च कवगश्च विवर्जितः ॥ 

भवन्ति पटहे वणां रहाभ्यां सहं पोडञ्च । 
ऊमव्यत्करममभेदेन पाटास्तेषामनेकटाः ॥ 

तलयोहनिमपितपष्धिकाभ्यां उध्वे तथाऽधःप्रविवद्धरल्जमिः। 
उद्ूरिमिवेधेरिकाभिधाभिरलङकतं बन्धनमापिताभिः। 
यत्नेन सन्धाये च वक्षसोऽग्रे जान्वोस्तथा मध्यत एतदत्र । 
स्वस्पेन तिसिक्थकलेपनेन चिप्र प्रवीणैरिह बाद्यते हि । 
करस्थञाखाभिमभागवृष्टाः पाटाः पुनस्युस्त इमे भवन्ति । 
वाखोखटो वा घरटा इतीमे तथैव पाटाः पटहेद्रवाश्च । 

_ मा्गपटह (| हीडक्षिकाश्चाप्यथ देवतानि महर्षयो राजवरोदितानि। 

भवन्ति मगेपटहे दैर्ध्ये पड्ववितस्तयः । . 4 
वक्तद्य सक वरं तत्र साधदशाङ्कलम् ।। पटाग्रणीः-मेररागः ( खरहरपियामेरुजन्यः ) 
रोष समस्तमेतस्य देशीपटहरुश्चणम् । (आ) सरिगमपधनिंस. - 

। सोमराज; (अव) सधपमगरिस. 
--अवनद्धम् ॥ 

खदिरानोकदोद्धलो मितास्यो मध्यमे महान् । पडटिनृत्तम्- देरीनत्तम् 
त्रिग्वितस्तिभवेदे्यात् पश्य॒ ज्गरसुविस्ठृतः ॥ पदमेकं ताखुहीनं बद्धं तरैलिङ्गभाषया । 
पश्चाङ्गलं भवेत्तस्य सुख सन्यापसन्यकम् | पूर्वस्वरोचचायेमाण यदेकय तिसंयुतम् । 
चतु्विरङ्गरः लौह दश्षिणे वर्यं भवेत् ॥ पदटिसा कथिता तदू विदग्धानां मनोहरा ॥ कत 
वामास्ये वयं वलया छ्यात्किञ्चित्ततोऽधिकम् । 
चतुर ङ्गलमुत्सज्य वामास्ये रोहपत्रिकाम् ॥ पटः 0 क 

5 1 अयमान्ध्रभाषाशब्द्ः। तन्त्रयास्फोटने ददास्फोटः। चमस्कारः अङ्गखत्रयविस्तारां टं कण्ठे विवेश्ठयेत् | 8 +^ 
भवेयुः कर्डास्स्र रीति रीतिकोटिविनिर्मिताः ॥ पटिमद्रयः- देरीताः 

परितः कीलितास्तेषां चतुर ङ्गखमन्तरम् । 

रन्ध्राणि तेन मानेन छयोरसव्यास्यचर्मणि ॥ 

अविष्टय कटशांस्तांश्च वरय छोहनिर्भितम् । 
आ्ष्य सुद्रठ कुयोरसप्ररन्धनिवन्धनैः ॥ 
षाण्मासिकस्य वत्सस्य मृतस्यादाय पारिकाम् । 
अङ्खस्या वख्य वल्स्या तया सुश्छक्ष्णभूतया ॥। 

वामास्ये तत्सम्रावेरय वर्यं सप्तरन्धरकम्। 
कठेषु निवध्रीयाच्छिथिटं सृष््मरज्जुभिः ॥ 

सव्यस्य वख्यस्यान्ते कररोभ्यो वहिस्ततः | 
बन्धनीया ददे कच्छा कदिवेष्टावधिश्थिता ॥ 
एव ङक्षणसयुक्तं पटहस्थानकाभिषधः। 
खीचत्तस्योपयुक्तोऽयं कथितस्सोमभूभुजा ॥ 

दीप्तमेकं भवेद्यत्र स पडिस्तु मण्डके । 
ङ 

पणः 

पणवन्ति स्तवन्तीति पणास्तोतार एव हि। 
अवति गच्छतीत्येवं पणवं चापि जानते ॥ 

श्रयते चेव तस्यापि पुराणे यत्तथाध्वनिः | 
दरभ्रीतिकरत्वेन तदाहुमनयो यथा ॥ 

श्रुसवा पणवनं (तः) शब्दं स्वय नयति शङ्करः । 
तस्मादयन्नादसो योव्यो गीतकासारितादिषु ॥ 

दामोदरः 

गनन्यः 

पण्डितमण्डली 
सङ्गीतरिगोमणिकतारः ¦ के. प. १४२९ वर्षे गङ्गायमुना- 

सङ्गमसमीपे कडं नगरे सुस्तानसाहपभुणा आहूता नानादेरीयाः पटतालवाचम् 
श्रीपर्णिका काठसमुद्धवत्वात् क्षण समन्ताचतुरश्रसोमि । 
विस्तारतो हस्तमितं च टेख्ये द्वा्तिंरता चाङ्कखकैः प्रमाणात् । 

| 
स्यात् त्रिटातावाङ्गख्कैर्मिते तद्पद्भिधं बायमिद् गरणन्ति ॥ 

पण्डिताः संभूय तद्राजाज्ञया ` प्राचीनान् अन्धान् पररामर्य 
संङ्गीतरशिरोमभि व्यरचयन्निति भन्थावतरणे द्र्यते । तव 
गीताध्यायः प्रौढः । तत्रैवावतरणिका वर्तते। अन्यस्संगीतदिरो- 
मणिनामा मरन्थभागः प्रबन्धाध्यायमात्रपरिकरः पण्डितमण्डली- 



पताकः 

दाव्दहीनो वर्तते । उभौ एकमन्थभागावेवेति मन्यामहे । प्रबन्ध- 
भागे परमर्दि, अज्ञेन, सोमेश्वर, प्रतापग्रथ्वीपति, सोमवछभा- 
दीनां नामानि हदयन्ते। गीतभागे बहदरुमलीक, संगीतसागर, 
रागार्णव, चूडामणि, वादिमत्तगजाङ्कक, संगीतदपेण, ताखार्णव, 
स विस्तरकस्पघ्रक्ष, सङ्गोतरल्नावकि, चयरल्नावलि, सङ्गीतमुद्रा, 
संगीतेपन्निषन्मार संगीतसारकलिका संगीतविनोदानन्दमंजी- 

वन, मुक्तावली, बार्बोधादयो भ्रन्थाः स्मृताः। तस्मादेते तत्पु 
इति स्पष्टम् । 

पताकः--दसतः 

तजेनीभूटसंलमः छुञ्िताङ्गषटको भवेत् । 
पताकस्सहताकारः प्रसारिततलाङ्गलिः ॥ 

एष स्पे चपेटे च पताकातालिकादिषु । 
उवाखासुध्वंगता स्स्याङ्गस्यः प्रविरखाश्चङाः ॥ 

धाराखधोगता पक्षिपक्षे स्वस्य करिख्िते । 
उध्वं गच्छन्नुषधितेषु पुष्करप्रहतौ त्वधः ॥ 
ऊध्व गच्छन्करिक्षेवादुरकषेपाभिनये करः । 
आमियुख्ये मुखक्षेबमागच्छन्निजपश्चितः ॥ 
स्वप्र कम्पमानसतु प्रतिषेधे भवलयसौ । 
ङी घषन्नधिष्ठाय पताक क्षाङने परम्॥। 

पताकं तु शनेषेर्षन्मदैने माजेने तथा। 
उत्पाटने धारणे च शिखादिस्थूरवस्तुनः ॥ 
उचितो विच्युतो कायवितावन्योन्यसंमुखौ । 
अधोगतोष्धितचराङ्गलिवायूर्मिवेगयोः ॥ 

प्रसारितास्समास्सवाः यस्याङ्गस्यो भवन्ति हि । 

छुच्ितश्च तथाङ्खष्स्स पताक इति स्तः ॥ 
भरतः 

तजेनीमूलगोऽङ्कषठः कुञ्चितः कुञ्चिता्किवत्। 
अङ्गस्यो यत्र जायन्ते समश्छिष्टप्रसारिताः ॥ 

स परताप. इति स्यातः पताकाकारधारणात् । 
समा इति प्रकृतिस्थः । प्रसारिताः प्रसारिताग्राः ॥ 

ज्यायनः 

एष प्रहारपाते प्रतापने नोदने प्र्षे च । 
गर्वेप्यहमिति तदुज्ञेटेटाटदेश्नोरिथतः कथः ॥ 

एषोऽप्निवषधार।निरूपणे पुष्पवृष्टिपतने च। 
संयुतकरणः काथः प्रविरल्चलिताङ्गलिरैस्तः ॥ 
स्वस्तिकविच्युतिकरणासर्वर्पुष्पोपहाररष्पाणि । ` 
विरचितमुर्वीसंस्थ यदव्य तच निरदैरयम् ॥ 

३२४ ९ पताकः 

स्वस्तिकविच्युतिकरणाद्पुनरेवाधोमुखेन कर्तव्यम् 
संवृतविवरत पाट्य छन्नं निबिड च गोप्यं च | 
अस्येव चाङ्कलीभिसत्वधोसुखप्रस्थितोत्थितच्लामिः। 
वटुभिवेगवेखाक्षोभश्चौ घदच कर्तव्यः । 
उत्साहनं बहु तथा महाजन प्रादुपुष्करप्रहतम्। 
पनोद््ेपास्निये रेचककरणेन छुर्वीत ॥ 
परिधृष्टतटस्थेन तु घेते मरदितं भ्रमृष्टपिष्टे च । 
पुनरेव ठोखधारणमुद्राटनमेव चाथिनयेत् 
दास्याश्च इतास्याश्च सदस्रास्यास्तधव च। 
पताकाभ्यां तु हस्ताभ्यां कायोंह्यभिनये करः ॥ 

भरतः 

म्रतापने सीतञ्चमनायाभिस्पशेग्रहणे राज्ञां च प्रतापे । प्रहारे 
हृदयर्य्रतङे ईंषत्कम्पमानः प्रघ च रोमाच्चसम्भुख उद्रतः। 
गवेऽस्मदर्थं पाश्वान्तरातस्वपाश्चमागछन् ललाटभिमुख ऊर्ध्वः 
कतंज्यः । संयुतकरण इति । हस्तद्रयमीटङं कर्वव्यमिटयर्थः। 
चखनलशक्षणा क्रिया यथाऽभिज्वालासूर्ध्वगमन जटधाराखधोग- 
मनमङ्खलीनाम् । सम्मुखो पताकौ मणिवन्धभुवि न्यम्तौ छत्व 
बाहुपरिश्रमणयुक्तया स्वपश्रसमं स्वस्तिकविच्युतिः। संघ्रत- 
विन्रतमिति अधोमुखेन स्वस्तिकेन तद्विच्युत्या च अभ्र॒॑सब्रतं 
अधेच्च विवृतम् । पाल्यै पतमानाद्रक्षणीय॑विच्युतिपूर्वकम् । 
रेचककरणं इति रेचयति स्वसन्निवेदायापयति स्वक्षेवादरा या 
क्रिया । पक्ष पतत्रिणां । उलक्चेपणे उर्ध्वगमने ¦ खीपुंसेति 
उभयोरपि अभिनेत्रोरभिनेययोवां । 

सभिनवगुप्तः 

तजेनीसङ्गताङ्गषः स पताकः प्रकीर्तितः । 
उत्कृ्थ छाने च सहसोत्तककस्पितः ॥ 
अम्बुधो तु पुरोगर्स्याद्ध्वनिरदेरोष्वधोगतः। 
चिन्तने तु युरोगस्स्यात्पश्चादभिगतो ऋजुः ॥ 
निवारणे तिरशीनः स्थितौ चाधोसुखो ऋजुः । 
आत्मन्युरसि च ज्ञेयः पाद्योरुभयोरपि ॥ 

अधोमुखो पुगोभौ च निकृष्टे च मनारुभ्त | 
उरसश्च समीपे च ङ्ग प्चस्वधोसुखौ ॥ 

समूहे निबिडे चेव संयुतौ तावधोमुखौ । 
गमने तु पुरोगस्स्याद्धप चौ बोर्ध्वगो भवेत्॥ 

अद्धते चोत्तट्ये नेयः खङ्गे पाश्रचलोधृतः । 
> दः ९ अधस्तखो युक्तपार््रा प्रकारो चिगतछ्े ॥ 

मङ्गख्द्रव्यसंसपय मयांदायारोगतः । 
अन्योन्याभिमुखौ तौ च वने वध्ये पुरोगते ॥ 



३५० 

पुरोवरुयितेनेव मध्यदेदो तदा भवेत् । 
छखाटनिकटस्थौ तु तिरश्चीनो सञुद्धतौ ॥ 

इमौ स्यातामन्धकारे मुखदेद्ो तदुन्युखौ । 
पुगोत्तटये तौ च पटे निपेधे च पराड्खो ॥ 

सलयर्थे तु सभायां च ज्ञेयौ त। संयुतौ तथा । 
अन्नस्प्यो च विप्राणां प्रदाने इदभयस्य च ॥ 

तिय॑गावर्तमानौ च भवतोऽधोमुखावपि। 
ऋमादृभ्वान्निपतितो भविष्यति भवेदयम् ॥ 

पुरदेश्चगतश्चोर््वमुखद शा . . ..सुद्धतो । 
न्रिभारे चैव विवृतो प्रक्षे चय पुरोगवः ॥ 

स्नपाश्तख्योदिश्चष्टावञ्जलिस्स्यास्पताकयोः। 
क क म्ये, थ कीर्तितावुभं 

बन्दन शरणे चैव प्रथने कीर्तितावुभो ॥ 

दासीरारक्रियायां च स्पुरोत्तानत्य भवेत् । 
वने समुद्रे बरख्याकारोऽय कीर्तितो बुधैः ॥। 

व्राणि चाये चो््वतलः नियतो मण्डटाकृतिः । 
यमने खोडने चैव मासं चाय प्रकीर्वितः।। 

अधिकार्थेऽन्देषण च कुठे चाधोयुखो भवेत् । 
कुद्के कम्पितश्वायं इ} च पापे छतो तथा ॥ 

भन्तिके मद्रे चव टम्वितो श्चापि वर्धकं । 
 मनस्तापे च मन्दे च धृतं सीमन्तपश्चके ॥ 

ज्ञयने च तटे चव चन्द्रस्योद्रमने तथा । 
विरम्बिताग्रो नखरी . . . मुखकभ्पितः । 
जबचनार्थं चावितथे वितथ च"भवेदयम् ॥ 

भमिनयप्रके 

खरिक्परेन दिरेदेदो पाणिना रिरसा पुनः। 
न तेन वामतः किंञ्निदुधरकुटीङुटिरश्च च ॥ 

स्तोक विरफारिताक्षिण प्रहारमभिनिर्दिरोत्। 
प्रतापन तथोद्धतो | 

विकृतास्पेन फाटस्यः किञ्िदह्धिचचित्ः करः । 
पताकः स्फारिताक्षण श्रकुटीङुश्िनभ्रवा ॥ 

कार्योऽदहमिति गर्व्स्स्यानिव्रसाञ्लयिशारदैः + 
अर्थपु वक््यमगेषु संयुन चनमाचरन् ॥ 
द्विती यदस्वमुक्तो यः मदस्तघ्सं पुतश्पृतः । 
ङ्य प्रसप्यै. कतैग्यः प्रयटदिरखाङ्ङिः। 
यिद्ध्यादित्थमेयोक्तं वर्षधारानिरूपणे ॥ 

पताकासानकम् 

श . दुशयेत्। 
पुष्पदृष्िपरपतन प्रचरद्विरखाङ्कुलिः ॥ 

काय हस्तद्वये वक्र... । 
तेनेव कृत्वा चेनानं विधायस्वस्तिकं बुधः ॥ 

वाणो विच्युतिं तस्य पल्वटटं संम्रदईचन्। 
पुष्पोपदारं शष्पाणि यं चार्था भूतटस्िताः \। 
नतानुन्नमितवामश्ः किच्िनुद्राहयन शिरः । 
ताटरद दस्तयुग्मं तु क्याद् विकृताननः ॥ 

अयोमुखन तेनैवे कर्तव्या घटना मिथः 
संवृतं याप्य विष्िष्ट विवर्त वाथ श्टकम्॥ 

दनय च बदनमस्मिन्नविकृतं सदा । 
पाल्यं छन्नं च कर्तव्यं स्वस्तिकेन परस्परम् ॥ 

किद्चिद्टिनतमृधां च विधायाधरमुख) तले । 
निचिडं निविडनैव निर्विकारमुखाम्बुजः ॥ 
उर्सोऽग्रे तथार्घ्वेन परावृत्तेन हस्तयोः । 
युगलेन मनषक्ति प्रयतेन प्रददौयेन्॥। 
गोप्यं वामेन गुप्रन-किथ्विद्धिनतमस्तकः | 
किश्चिदाकुच्वितां यामां श्रव द्वा प्रद्येत् ॥। 

पताकास्थानकरम्--(धथम) 
सदसेवार्थसंप्तिगणवत्युपकारतः । 
पताकास्थानकमिदं प्रथन परिकीर्तितम् ॥ 

भरतः 

यत्रोपकारङमपेद्य राणवती उल्करष्टार्थस्य फलस्य सहसैवा- 
चिन्तितपनतत्वेन भवति सम्पत्तिः तत्प्रथममिति साध्यफल- 
योगात् प्रधानं पताकीस्थानम् । वथा--गन्नावत्यां सागरिकायां 
-पाञ्चाबरम्बनप्रवृत्तायां वासवद् तेयमिति मन्यमानो यदा राजा 
पाड मुच्ति तदा तदुक्त्या सार,रिकां प्रयमिज्ञाय हा कथं प्रिया 
सागरिका इत्यादि । अत्रान्यल्रयोजनं चिन्तित । तदधैचिच्य- 
कारि च प्रयोजनाःतर सम्पन्नम् । त्त्र च दैवयोगः तथःनूत- 
देश्षकाटभूतो नायकः स्वात्मवान्याभिसन्धिवटात्कर्पितभरेदः 
सागरि्व वा मरणमेवोरितमित्यन्यामिसन्धानेन वदतीति 
पताकानायकसदशत्वं भजते । . 

अभिनवः 

सस्वेलयादि । तरक्षणादेव समीदितस्यार्धस्य निष्पत्तिः 
कुतः । उपकारतः । अभिवाल्छिनसि द्विनिष्पादनतः । तत्पता- 
कास्थानं प्रथमं वेदितव्यम् | 

------- ---------- ~----=---- ~न ---- 
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पताकसथिनकम् 

यथा--जीमूतवाइनस्य परार्थे आसमान ददतः शङ्खचूडेन न 

दत्तं बभ्यचिहं । तद्रथाकुटस्य कञ्मचुकिनानीय मित्रावसुजनन्या 

प्रहितं स्कवासोयुगं दत्तम् । 
सागरः 

पतकास्थानकम्- द्वितीयम्) 
तचस्सातिशय शष्ट काव्यबन्धसमाश्रयम् 

पताकास्थानकमिदं द्वितीयं परिकीर्तितम् ॥ 
भरतः 

काव्यस्य प्रकृतस्य वर्णनीयस्य यो बन्धः अतिश्चयोक्यादिना 

ओजस तन्निमित्तवश्जाद्यद्रचने सातिरयश्छिष्ठमग्रकरते प्रव्युचित 

तद्वचने तदर्थो वा तदुच्वारयिता वा याटच्छिकं वा प्रकृतोपयो- 
गित्वेन सहकारित्वेन गच्छत् द्वितीय पताकाश्यानममिसन्धाना- 

पेक्षया । यथा--रामाभ्युदये तृतीयेऽङ्के सीतां प्रति सुरीवस्य 

सन्देरोक्तिः। 
बहूना क्रिमुक्तेन पारेऽपि जर्धेः स्थिताम् । 
अचिरादेव देवि त्वां हरिष्यति राघवः॥ 

अच्रान्यप्रयोजनेन अतिरायोक्लयाायेन प्रयुक्तेऽपि वचसि 
पारेऽपीलयादि प्रकृतोपयोगातिञ्चयात् पताकासानकम् | 

भमिनवः 

वचस्सातिशयमियादि । वचो वचनं सातिशयं बहर्थसमा- 
धानम् । शिष्ट द्वर्थवाचकं काव्यवबन्धसमाश्नयम्। प्रस्तुतस्य 
काव्यस्याश्रयम् । थथा -वेण्यां सूत्रधारः निवाणवेरेयादि । 

सागरः 

(तृतीयम्) 

अर्थोपक्चेपण यल लीन सविनयदभवेनत् । 
श्िष्टप्रदयत्तरोपेत वृतीयमिद्भिष्यते ॥ 

भरतः 

लीनमश्फुटरूपं उर्क्निप्यमाणमर्थजातं शिन संबन्धयोग्ये 
नाभिप्रायान्तरप्रयुक्तेनापि प्रद्युत्तरोपेते सत् यत्र सविनयं विषे 
षेण नयनेन चिशोषनिश्चयरप्राप्रया सहितं संपर्के तन् तृतीय 
पताकाभ्थानकम्। यथा-- मुद्रायाक्से चाणक्यः भपि नाम 
राक्षसो गृेवड्त्यस्फुटेऽथे ` उपश्षिपरे सिद्धार्थकः आये गृरीत इये- 
त्पवयुत्तरं सन्देगायेन प्रयुक्तं ओ चिवयाद्विदोषनिश्चयै करोति । 
पुनश्चाणक्यः आत्मगते गृहीतौ राक्रस इति मन्यते। इदंच 
भ्रकृतसाख्योपयोगाह्ित्वान पताक्रास्थानीयमिति वीध्यद्गाद्रण्डा- 
द्स्यमेदः। 

भभिनवः 

भर्थोपक्षेपणमिति.। धस्मिन्नर्थप्रकाडं लीनं सविनयं ओद्धय 

३१ पताकालथानकम् 

मपास्य मग्नं भवेन् श्िषठपरत्युत्तरं दथ थोवभासंम्। खण्डितः 
नायकयोः उत्तरोत्तरमस्मिन्नुदाहरणसुपन्यस्यते । कान्ते नाथेत्यादि)। 

सागर 

--(च्तुथ) 
द्रथ्थो वचनविन्यासः सुश्िष्टः कात्ययोजितः। 
उपन्याससयुक्तश्च तचतुर्थमुदाह्तम ॥ 

भरतः 

यो वचनविन्यासः कथारूपं वाप साटङ्कारत्संपयाशयेन 
टोभनः प्रसादयुक्तः शेपवशचाद्रचये इति अनका्थसंभ्रयुक्तः 
तादशस्सन्नुपन्प्रासे वस्स्न्तसेपक्नेपे सुष्र संपश्यते । तच्चतुथेम् । 
यथा--रल्नातरस्याम् प्रीत्युत्कपं इत्यादो (१-२३) क्रात्यरूपता- 
शयेन शेषः म्रयक्तः प्रधानवस्त्वन्तरं सागरिकागतमुरिक्षपति । 
अयं स राजा उदयनो यस्याहं तातेन दत्तेति सागरिका । 

अभिनवः 

उपपलया संप्रयुक्तः, अथेद्रयवाची काठ्ययोजनाक्षमः उपपत्ति- 
मान्। अस्य प्रयोगो मुखादिसन्धिचतुष्टये कापि विधातत्यः। 

सागर्ः 

आगर्भादाविमरशाद्भा पताका विनिवर्तते । 
कस्मा्यस्मानिवन्धरोऽस्याः पराथेः परिकर ॥ 

यत्रार्थे चिन्तितेऽन्यसिस्तद्टिङ्गोऽन्यः प्रयुज्यते । 
आगन्तुकेन भावेन पताकास्थानकं तु तत् ॥ 

भरतः 

स्वफरसिद्धये यत गाणनस्य तत्न तच्रावठयं प्रश्रमगणनाञ्चङ्काम्। 
अस्मत्पश्चि कभ्मिस्तरि प्रधानसन्धौ तस्यानुयायित्वमिति दर्शायितु- 
माह आगभादिति। यमथ उ्याप्य निवर्तत पताकतित्रत्तं तावत्येव 
पताकानायकस्य स्वफटसिद्धरपनिबन्धनीया । सिद्धफरस्त्वसे 
प्रधानफड एव व्याप्रियमाणः भूतपूर्वगलया पताकाञ्ञब्दवाच्यः 

` प्रधानवश्र कल्प्येते व्युक्त्वाननिर्वहणपयन्त॒पताकास्थानफले 
क्रियमाणे तुस्य कारयोरुपकार्योपकारकत्वाभावात्, तन प्रधानोप- 
कारो न मवेत् प्रधानबच्च कल्प्येतेति पताकाटक्षण अभिधा- 
नाद्रहृतरेतिव्रत्ते व्याप्रकता नायकस्य पताकानायकस्य तु पर 
मितेति व्रत्तत्यापकस्वं। यनल्लाथे इत्यादि-अर्थः प्रयोजनमुप- 
यश्च । कर्मकरणव्युत्पत्या अन्यस्मिन्नुपाये प्रयोजने वा चिन्तितं 
अन्यः उपायान्तरप्रयोजनान्तरटश्चणः प्रकर्पेण युभञ्यत सम्बध्यते 
यतेति तत्पताकास्थानकम् । पताकाधारत्वादुपचारादिपिघ्रत्तमपि 

पताकास्थानकम् । उपाध्यायरास्त्याहुः पताकायाः स्थानमिति- 

वृत्तता । ततर चायः क्रियमाणोऽपि पूर्वपदाथमुपसंक्रामति । 
पताकास्थानकमिति वृत्तमेवोच्यते । तत्र वतमान वतु जडाजड- 
कूपं पताकासदश्चमित्यथादुक्तं भवति । स चान्योऽर्थः तहिङ्गः 



^ 

पताक्रवर्तना 

तन्मुख्यमथं जिङ्गयति । विचित्रयतीति ¡ आगन्तुकेन भावे- 
नेति । भावन भावः कारणत्वं । तच्च द्विविधं सखवरूपक्रतं॑सह- 
कारिकते च । सदहकारिचतमागन्तुकमुच्यते । तेन सहकारित्व- 
सामान्यत्तिःसमथांचरणदक्षणासपताकासाटस्यमिति यावत् । 
अन्याभिसन्धानेऽन्यसिद्धिेत् भूषणमूतापि कैश्िद्भषणत्वेन 
ग्रहीता । तेर्थ॑शाब्दः उपायवाच्योंपाशचितः । तदिद इति कारण- 
त्वध्मांभावप्रवत्तिनिसित्त उपायः | 

असिनवगुप्ः 

पताकास्थानानि चत्वारि । काव्यस्याखङ्कार भूतान्यपि निर्वहण- 
सन्धिवज कार्याणि पताकाश्थानानि ओमदहेतूनि । यथा-- द्श्च- 
रथङ्के रामस्य राञ्ये चिन्त्यमाने भरतस्य राज्य तलिङ्गजातमिति 
दशरथ उक्त्वा रामोऽपि गच्छतु वनमिति विषादेनागन्तुकेन 
ठ्यमिचारिणा भावेन गहीतः पठति । 

सागरनन्दी 

स्यथांय म्रवृत्तो यो देतुश्चेतनः परस्य प्रधानस्य प्रयोजनं 
सम्पादयति सा प्रसि द्धिभरारस्स्यहेतुत्वात्पताकेव पताका । सुप्रीव- 
विभीषणादिहिं रामादिनोपक्ियमाणो रामादेराव्मनश्चोपकाराय 
भवन् रामादेः प्रसिद्धि प्राहस्स्ये च सम्पादयति । 

रामचन्द्रः 

अतीतानागते कार्य कथ्यते यस्य वस्तुनः । 
अन्यापदेशव्यानेन पताकास्थानकं तु तत् ॥ 

तन्तुस्यसंविधानं च तथा तुस्यविरोषणमप् । 
इति द्विधा यदन्योक्रिरूपं ततप्रथमं भवेत् ॥ 

श रदातनयः 

पताकवतना 
मणिवन्धावधिश्रान्तिः पताकस्य मुहुवेत् । 
सन्यापसव्यतो यत्र सा पताकास्यवर्तना.॥ 

अरोकः 

पतकटस्तमुख्यता 

प्रकृतित्वात्पताकस्य ्रश्ृत्तिरसर्वक्मसु । 
जयते हि स्वभावेन विनियोगोऽस्य तन्महान् । 
प्रसूतिबेहुदस्तानामत एवास्य मुख्यता ॥ 

जग्रायनः 

पताका- अप्रकृतिः 
यस्या वृत्तं पदाथ स्यासम्रधानस्योपकारकम् । 
तत्सबन्धाच्च फर्वत्सा पताके.ति कीर्तिता ॥ 

अरतः 

कथाररीरव्यापिनि पुनस्सहायविशेषे साधकतमत्वं करणभूते 
वर्तमाने आरम्भः पताकेव्युच्यते । कथाशरीरव्यापिनो हि नाय- 

३५२ परथनी 

कस्य प्राधान्येन यदुपकारकं रेन च फठेन च फटवस्सा पताका। 
यथा हि पताका कस्य चित् चिहृरूपेण प्रकर्षशोभाये भवति एवं 
तेषु यदुपनायकादेश्वरितं तस्रधानस्यात्मनश्च सोभाप्रकषाय जाय- 
मानं पतकेत्युच्यते । 

भोजः 

यथा ~ मूध्नो जाम्बवतोऽभिवाद्य इति रामचरिते । 

--गभसन्धौ तुतीयमङ्गम् 
कायेसिद्धये मिसंपल्यामः। 
यथा - मायामदाटसे अभ्निपतितां मदारुसामदहता मैची- 

दर्ता । 
सागरनन्दी 

(क्रिया) तालाङ्गम् 

क्रियाङाब्दे द्रष्टव्यम् । 

--अथप्रकरतिः 

यदतते हि पराथ स्यासधानस्योपकारकम् । 

म्रधानवश्च कस्प्येत सा पताकेति कीर्तिता ॥ 

पतिता- क्रिया (तालङ्गम्) 
क्रियाशब्दे द्रष्टव्यम् । 

जः 

पतिता भरथः प्राप्न सद्वितीयं क्रमेण वा । 

हासे प्राणि विस्मये च रोषे हर्षज॒गुप्सयेः ॥ 
असूयाक्षेपयोर्चौभे पतिते गदित शरवो । | 

अशोकः 

अनिष्टगन्धासूयादौ भ्रवमेकामधो नयेत्। 
हास्यरोकविषादेषु भ्रवौ दे अप्यो नयेत् ॥ 

विश्दास व 

पलकणिका-- कण पूषणम् 

पत्रलेखाः- गण्डभूषणम् 

पद्मस्य द्वितीया श्रतिः । 
हनुमन्मतेऽष्टाददौव श्रतयः। पद्चमोऽ्र त्रिश्रुतिः । 



प्व 

पथ्या- प्राङृते मात्रावृत्तम् 

लयश्तुमाधिका गणाः एकः पच्वमातिकः । 
ङः गः । 

विरदाङ्कः 

पदम्--वादयप्रबन्धः 

यव् द्ोद्राहखण्ड तु स्वस्पमेव प्रयुज्यते । 
यद्ध: कृटेस्समस्तेदच व्यस्तैः पटिः प्रकस्पितः ॥ 
बद्धो वर्णसरेणापि नातिदीर्घो भवेदधुवः। 
अन्ते च छण्डणः कायैः पदं तत्परिकीर्तित् । 
प्रायेण नर्तने दीपने पदं तस्मिन्प्रयुज्यते ॥ 

वेमः 

वाद्यित्वा यतिं पूव पाटेनान्ते विमुच्यते । 
वाद्यम्रवन्धमध्ये तत्पद मित्युच्यते बुचैः॥ 

सोमश्वरः 

आदितो वाद्यित्वा यतस्पाटेन दयञ्यते यतिः । 
वाद्यग्रबन्धमध्ये तत्पदमिस्युच्यते बुधैः ॥ 

उद्हरणं रत्नाकरे द्रषएव्यम्। 
सोमराजः 

उद्राहोऽस्पो धुवो नातिदीधेः ुद्धादिनिर्भितः। 
स्याद्रणंसरबद्धो वा छण्डणोऽन्ते यदा तदा ॥ 
पदं वदन्ति वाद्यज्ञाः प्रायस्तदीप्रनर्तने । 
वाद् यित्वा यति मध्ये प्रबन्धस्य विमुच्यये । 
पाटेन यतर ततपरोक्तमपरैस्सूरिमिः पदम्॥ 

शङ्खः 

- प्रन्धाथम् 
9 भ © 

पद् अ्रकद्ियद्थः 

हरिपाखः 

पदकप्रू--वक्षोविमूषणम् 
सुबर्णापरिविन्यस्तरलराजिसमन्वितम् | 
हरिन्माणिक्छनीलेन ब्हिता नायकेन च ॥ 

मध्यदैस्निविष्ठेन मणिना परिशोभितम् । 
पदकं सचिरं रम्थं वश्षःखल्विभूषणम् ॥ 

सोमेश्वरः 

पद गरिता मात्रावृत्तम् 
द्वौ चतु्मत्रिकौ एकः पच्चमात्रिकः चतुषु पादेषु यमकम् । 

) विरहाङ्ुः 

पदद्वयनिङकट्िता- सडपचारी 
पद् दयनिुदर स्यत्सेवाङ्खिद्धयनिर्मिता | 

| अदोकः 

सेत्येकपद्कु्टता । 
)) ^+ 

३५३ पद्मकोशः 

पदनृत्तम्- देसीनत्तम् 
कणोट भाषया बद्धे यदुद्रादादिमिर्य॑तम् । 
तालेन येन केनापि युतं तस्पदसंज्ञकम् ॥ 

दामोदरः 

पदार्थदटीका- दस्तप्राण 

अङ्गानां कथितानां स्यादर्थं निवाहता यदि । 
ज्ञेया पदार्थटीकेति पूर्वै या भरतोदिता ॥ 

श्रूज्वरः 

पदाथांमिनयः 
यद्यद्धावाश्रयं नृत्त पदार्थाभिनयात्मकम् । 

आारदातनयः 

पदोच्चयः-- रक्षणम् 
बहूना तु प्रयुक्तानां पदानां बहुभिः पदैः। 
उचयस्यटशार्थो यः स विज्ञेयः पदोच्चयः ॥ 
गुणवैहुभिरेकार्थैः पैस्सप्रसमस्यंते । 
पदोच्य तु तं बिदान्नानार्थम्रथितार्थकम् ॥ 

भरतः 
एकतात्पयार्थनिष्ठः बहुमिदर्दरये वाच्यत्वेन सीकता धर्माः 

तदुपलक्षितत्वेनेव यम्तद्रस्तुनः पररसने कथं नानाथैभेथितात्मक- 
मुपलम्भितरूपं कृत्वा तत्पदानामुचयः रत्कर्षेण च चन बाहुल्यं 
यत्रेति पदोचचयः। यथा--असारं संसारं (मारतीमाधवे) इत्यत्र 
ह्यवान्तरावगमकारिणां अवान्तरवाक्थरूपाणां पदानां तात्पथ- 
मभित्नं सार्थे तु भिन्नः। पादशब्दस्तु अन्ये पठन्ति पादो भाग 
इयादि । 

सभिनवः 

पदमः- देशीतालः 
विज्ञेयः सगणः पद्मः| |} ऽ मदनः 

पद्मकेपरः- मेररागः (कामवर्धि नीमेरुनव्यः) 
(आ) सरिगरिमगमपधपनिधघनिपनिधस, 
(अव सनिधपमगरिगस 

मञ्च 

पद्मकोश्चः- हस्तः 
अङ्गषठा्गख्यो यस्मन्नलम्नाम्रा धनुर्नताः। 
विरलाः पद्मकोशोऽसौ कार्यो देवाचैने वटौ, 
दिखिवां विप्रकीर्णाः पुष्पाणां प्रकरे करः। 
फले बिस्वकपित्थादौ सीणां च कुचकुम्भयोः ।। 

| शारः 



पश्मकोरास्वसिकहस्तः 

पमकोशसखस्तिफदस्तः 
कुचस्थरसमीपश्य पद्म 7ोखद्रय तद्ा॥ 
बध्वा तु कुचभप्रेऽपि पद्मप्ने्स्य स्वस्तिकः ॥ 

वक्षस्तरे त्वय हस्तः कुच द्रयनिरूपणे । 
पाश्भागे स्वय हस्तः पर्थतद्वयद्रेने ॥ 

पद्मनामः- देशीतालः 
पदमनासे निरूपिता । 
गुवोमिध्ये तु षटूदण्डचयवबोऽनुदरतान्तराः । 
|~. 1 रुदमणः 

पद्ययन्धः- न॒त्तचन्धः 

द्वितीया प्रथमे पङ्क्तिरथाद्याया हतीयके। 

स्थाने सिता ह तीयस्यास्तरृतीयं पदमाश्रयेत्। 
तृतीयायाश्चतुथै च चतुर्थ्यां च द्वितीयकम् ॥ 
स्थानक्रमाद्रजेनेषे द्वितीया पञङक्तिरिष्यते । 
तृतीयपज्क्ते रादयस्था द्वितीयाया द्वितीयकम् ॥ 

आद्यायश्च ततीयं च चतुथ च कभाद्रजेत् । 
एवै तृतीयपङ्क्तिः स्यादथ तुयोदयमाभिता ॥ 

तदितीय पदं प्राप्य तृतीयायास्तरृतीयकम् । 

हि तीयायाश्चतुथं च कमाद्रच्छेदियं पुनः ॥ 

चतुथं पङ्क्तिरेव तु चतस्रः पाल्लपङ्न्तयः। 
मिथश्चरन्ति मिङिता एवै विनिमयाप्रथक् । 
त॑ पद्यबन्धमाचष्ट रूपनासयधणो चपः ॥ 

ए्श्रमरः--हसः 

वश्चसोऽभरे सितः पडो ्रमन्नुपरिषट्पद्ः । 
पद्मभ्रमरनामासौ करः प्रोक्तो मनीषिभिः ॥ 

षट्पदः - दस्तविरोषः । 
जगन्नाथः 

पद्मयणः 
सितरक्तसमायोगे पद्मवर्णः प्रकीर्तितः । 

पद्मवतना, 
नछिनीपद्म्धेशी चेत्सविलसं लुठन्ति ती । 
ूर्वसृरिभिरादिष्टा पद्मवर्तनिका तदा ॥ 

२३५४ पद्िन्यभिमयः 

प्मवोजामिधी हस्तौ व्यावृत्तादिक्रियान्वितो। 
भाश्षिष्टी च करौ कषेत्रव्यावृत्तपरिवर्तितौ। ` 
मिथः पराद्धखौ सन्ती सेषा कमख्वर्तना ॥ 

कल्लिनाथः 

पडमवीणः 
नकुखादीनां क्षणे द्रष्टव्य । 

पद्मसोन्दया-मेखरागः (रामप्रियमेरजन्यः) 
(आ) सरिगमपधनिस. 
(अव) सनिपमगमस. 

मञ्ज 

पद्माकरः वर्णारङ्कारः 
सरिसससरिगग, रिगरिरिरिगमम, गमगगगमपप, मपमम- 

मपसध, पधपपपधनिनि, धनिघवघनिसस । 
प्रतापसः 

पद्मावली- मेररागः ८ मायामाख्वगीरमेरजन्यः 
(आ) सरिगपघनिस. 
(अव) सनिधपगरिस. 

मञ्ज 

पद्मासतम्-मेररागः (विश्वम्भरीमेखुजन्यः) 
(आ) सरिगरिमपनिस. 
(अव) सनिधनिपगरिस. 

मञ्ज 

पञ्निनी- द्रादशाक्षरवृत्तम् 
रररराः। भरतः 

प्रकते माततावृत्तम् 

चतुमलागणो द्वौ पञ्चमाव एकः ग 
विरहाड्कः 

-- (क्रिया) तारङ्गम् 

करियाइष्दे द्रष्टव्यम् । 

पन्मिनीहस्तः 
षड्जश्च वेवतश्धैव पद्धिनी खर इष्यते । 
पद्धिन्यादशुकतुण्डस्स्यादपवेष्टितरूपकः ॥ 

परनचिन्यभिनयः 
अटपहवम्रगरीरषहस्तयोः र्खाटदेश्षधारणेन कर्तव्यः । 

महार 

श्रज्गारः 



फतुरागष्यानम् 

पन्तुरागध्यानप् 
अमिनवरजलदाभदयामखं कोमराङ्गीं 
करगतशुकबाखां कान्तसाचिध्यलीटम् । 
शुचि विमख्दुकूटां चारुसौवर्णकेलां 
मधुचषकसमीपां पन्तुकां चिन्तयामि ॥ 

रीगसागरः 

पन्तुवराली- मेयता 
केक्यादि घेनुशिवमेषविरुद्धमध्य- 

पच्चाधियैवतमहेशनिषादमेवम् । 
सर्व॑ब्र तुल्यमिति पन्तुराछिरागे 

संपूर्णजातिरिति गायति चित्तसेनः ॥ 
सरिपधाः श्ुद्धाः। गस्साधारणः। प्रतिमध्यमः। काकलिर्निषाद्ः। 

परमेश्वरः 

--मेररागः ( शुभपन्तुवरारीमेरजन्यः ) 
(आ) सरिगमपधनिस. 
(अवे) सनिधपमधमगरिस. 

मञ्ज 

पन्तुव्रालीरागध्यानम् 
गण्डमण्डितसुकुन्तरुजाखां 

दण्डकेकिवरकुण्डररोखाम् । 

पारखाहितसखी सहरी 

नारिकां भजति पन्तुवराली ॥ 
। रागसागरः 

पनगरस्यः-- रागः 

षाड्जी बतिकाम्यां जातिष्षदट्ूजश्च षड्जकन्यासः। 
पूर्णैः पञ्चमकाल्पः पन्नगखस्येति (विश्च)ताख्या स्यात् ॥ 

गन्यः 

परक्रिया- नायिका 
परोढा यद्यपि प्रायो न सद्ाकविभिः सुरम् । 
प्रबध्यते खप्रत्रन्धे तथाप्यवोच्यते कियत् ॥ ` 

अनन्य्डारणा स्वीया धनहायां पराङ्गना। 
अस्यासि केवट प्रेम तेनैषा रागिणां मता ॥ 

| ध कुम्भः 

त्र पराङ्कनेति वेदया विवक्षिता । अस्याः परकीयायाः। 

परजरागध्यानम् 
परज इषुधनुधौरी दारी गौरस्तनुस्तनूदीधेः। 
मिथ आहततार्वधृश्चालीस्तवनेन शालीनः ॥ 

। सोमनाथः 

२५५ 

परट्रुते मतम् 
परदरतायुदरुतादीस्ताटस्यावयवान् परे । 
केथयन्यतिसुष्ष्मत्वत्ति भेदा नेव रक्षिताः । 
एतेषामुपयोगस्तु गमकालापगोचरः ॥ 

परन्तपः! देरीतारः 
परन्तपे रुतो वक्री खण्डलः कुण्डल्यो रघुः । 

ऽऽ। ०। 

परमेश्वरः 
वीणाटक्षणकतौं । काठः १७०० 

दक्षिणे बिदम्बरप्रान्तवासी । मन्तज्यीतिपयोः प्रवीणः । 

पराति 
पद्मस्य दितीया अरत्तिः। 

अनूपः 

पथ्वमस्य चतुर्था श्रतिः। 

परानिता-श्रुतिः 
पच्चमस्य तृतीया श्रतिः । 

सुधा 

परावृत्तम्- शिरः 
पराड्यखीङृतं शीषे परावृत्तसुदीरितप् । 

तत्कायं कोपलल्नादिकृते वक्वापसारणे । 
परावृत्तानुकरणे प्रष्ठः प्रेक्षणे तथा ॥ 

श्नः 

-देशीखानम् 
परस्परं परावृत्य स्थितया: पाटयाद्रयाः । 

-पाष्णिभ्यां सटी यत्र कनिष्ठ प्ग्कौ कृतो । 

स्थानकं तत्पराव्रतमयोचन्त विपधितः॥ 
वेमः 

द शिर 

-यत्राननं पराचीन तत्पराव्रृत्तमिष्यते । 

पश्चादिटोकनादिष्टोदधिमरस्यापनयादिषु ॥ 
ज्यायनः 

पराधरतः- बाहुः 
पश्चात्सारिपराब्त्तो बाणाकर्षणकर्मणि । 
चूकिकाबन्धने योज्यो वीरिकाग्रहणि तथा ॥ 

सोमेश्वरः 



परावृत्ततला ३५६ 

--अङ्गह्परः 

 शकटास्यलटातक्भरमरनिषुटककरिदस्तकटीखिन्नानां षण्णां 
करण प्रयोगे परावृत्तः। 

शङ्गः 

पावुत्ततङा- देशीचारी 
पश्चादुत्तानिततष्टः स्पर्ल्लैव मदीतलम्। 
बहिरचेत्प्रसृतः पादः परावृत्ततटा भवेत् ॥ 

वेमः 

परघ्त्ता-जद्धा 
पश्चाद्रता परावृत्ता 

परावता तु काया स्यादुत ददुंसने । 
सोमेश्वरः 

पश्चा्ान्ती परावृत्ता भूमौ जानुनिपातिते । 
वामतः पिदकार्च स्यद्न्यतो वेदकर्मणि ॥ 

पिप्रदासः 

परिकथा श्रव्यकान्यम् 
पयायेण बहूनां यत्र प्रतियोगिनां कथाछुदालेः । 
श्रयन्ते रद्रकवल्िगीपषुभिः परिकथा सातु ॥ 

मोजः 

परिकरः-सुखसन्ध्यङ्गम् भ 
यदुत्पन्नार्थवाहुस्यं ज्ञेयः परिकरस्तु सः। 

भरतः 
तत शषद्रिस्तायैते इति परिकरः । 

अभिनवगुप्तः 

समुरपन्नेऽर्थ यदाथानां बाहुस्यं स परिकरः, 
| सागरनन्दी 

उपश्षिप्रर्थस्य सुष्ठु विशेषवचनेरस्पविस्तार्णं परिकरः। 
रामचन्द्रः 

यथा ~ युष्मच्छासनलङ्कनेति वेणीसंहारे । 
समुत्पन्नाथ परिज्ञाय इहानयनमियर्थः। 

भोजः 

परिक्रमः दंशीतारः 

परिक्रे द्रूतदन्द्े यगणस्तदनन्तरम् । 
००॥5 5 जगदेकः 

परिद्कान्तम्- चृ तकरणम् 
सख रिरोऽधोगते स्यात्करः पुष्पपुटाह्वयः। 
छरुणा टक् तथा चारी तत्परिञ्चन्तमीरितम्॥ 

परिच्छिन्नः 

धत्र स्वस्थ स्थन । करुणा गतिः। 
मरदुप्रचारा करणा नासारष्टिः समा तथा। 
समपादे प्रचारा च करुणागतिरीरिता ॥ 

परिक्षयः 
भा्वरजातिनाटके चतुर्थस्सन्धिः। 

। ओारदाततनयुः 

परिधिप्त- वाद्यालङ्कारः 

पणयेच्छादितं यत्र वाद्यमर्पमरदङ्गजम् । 
सुविभक्ताक्षरपदं परिक्षिप्तः स उच्यते ॥ 

मरतः 

गुणभूतो मृदङ्गः स्यास्मधाने पणव भवेत्। 
परितो मुरज: क्षेपात्परिक्षेपो भवेत्तदा ॥ 

मान्यः 

---वाद्यप्रकारः 

पणयेचछाछितं यत्र बाद्यमस्पस्रदङ्गजम् । 
सुविभक्ताक्षरपद॑ परिश्षिप्तस्स उच्यते ॥ 

अकः 

परिगूहनम् - नि्वहणसन्ध्यज्गम् 
अद्भुताः परिगूहनम् ~ विस्मयस्थायिभावात्मकस्य अद्भूत- 

रसस्य प्राप्निरुपगूहनम् । यथा- रामाभ्युदये रामेण प्रयार्याता 
सीता वरन प्रविष्टा नेपथ्ये कटकरानन्तरं सीतामादाय वहिः 
भविडाति। अशियमाश्चयमिति। 

सर्वजनवाक्यमद्धतप्रप्रिपूचकम्। इदमङ्ग मरत उपगृूहुनमाह । 
| रामचन्द्रः 

परिचरणप-संगीतशृङ्गारज्गम् 
भागतानामनुरागब्द्धये प्रसादनारसंबाहनादिविधिः परि 

चरणम् । 
भोजः 

परिचारिका 
छवशय्यासनायुक्ता तदा उ्यजनकर्मणि । 
सं्बाहने च गन्धे च तथा चैव प्रसाधने ॥ 

तथाभरणसंयोगे माखासङ्गथनेषु च। 
विज्ञेया नामतस्सातु दृपतेः परिचारिका ॥ 

भरतः 

परिच्छिनः-- अङ्गारः 
समनखचिन्नसंभरान्तश्रमराधेसूच्यतिक्रान्तभुजङ्गत्रासितकरि- 

हस्तकटीचिन्नानां नवानां करणानां प्रयोगे परिछिन्नाङ्दारः। ॥ 
~ शालः 



परिदेवनम् २५७ 

परिदेघनम्-- रक्षणम् 
भन्ये पठन्ति । 

परदोपैर्विचिचरारथैः यत्रात्मा परिकीयते । 
अनुक्तोऽन्योऽपि वा कश्चित् स तु क्षोभ इतीरितः॥ 

| भरतः 

परस्य दोषो येऽभ्यस्तास्ताया ये विचित्रा अथः परगुणासेहतु- 
भूतेः अदष्टोऽप्यर्थं आत्मा अन्य इति दषटत्वेन कीयते । अन्यो 
वा कश्चि दात्मत्यतिरिक्त इति क्षोभो छृदयसञख्चटनत् । अनुक्त- 
सिद्धिरपीदमेव । 

अभिनवः 

दोषे्यदन्यनामोक्तैः प्रसिद्धार्थैः प्रयोजितम् । 
अन्यत्रार्थन संबद्ध ज्ञेयं तत्परिदेवनम ॥ 

भरतः 

यथा--वाररामायणे दद्यरथनाम्ना ये दोषा उक्ता रामनिवांस- 
नादयः तैरेव प्रसिद्धा्थः सद्धियैस्रयोजितं वचन परमार्थेन 
संबन्धो रक्षस एव युक्तो न तु दारथे ततप्ररिदेवितम्। नरेन्द्र 
बद्धः इवयादि । अर्थेन प्रयोजनेन ये अन्यनामोक्ता अथौः 
भरसिद्धारथैः यत्प्रयोजितं संवादितमन्यटृदये दोषाः । संबन्धं 
संवन्धनम्। तच्चार्थन संबन्धं परमार्थतः रचितं तत्परिदेवितम्। 

अभिनवः 

इदमेव परिवादनमिति भोजः, सर्वेश्वरः परिवेदनमिति, परि 
वादो मृषा दोष इति शारदातनयदच आहुः । 

परिनन्दितः- मक्त मालावृततम् 
र॒ खो ज स. 

विरहाङ्कः 

परिन्यासः- मुखसन्ध्यज्गम् 
तन्निष्पत्तिः परिन्यासः भरतः 

ततोऽपि निश्चग्रापत्तिरूपतया परितो हृदये सोऽर्थो प । 
अभिनवः 

संञुद्धार्थ भाषणं यत्तत्परिन्यासः । संदधे तच्त्वभूते यद्धाषणे 
स एव परिम्यासः चानानुरो धात् । 

सागरनन्दी 

विनिश्चयः परिन्यासः । उपक्षिप्य विस्तारितस्यार्थस्य विो- 
षेण निश्चयः सिद्धतया हृद येऽवस्थापनम् । 

रामचन्द्रः 

तम्य मिष्प्तिसौन्दयं परिन्यासो विधीयते । 
सर्वेश्वरः 

यथा--चच्चद्भुजभ्मितेति वेणीसहारे । 

परिवर्तकः 

परिभावः सुखसन्ध्यज्गम् 
परिभावना शब्दे द्रषटव्यम्। 

परिभावना-सुखसन्ध्यङ्गम् 
कुतूहद्त्तरावेगो विज्ञेया परिभावना । भरतः 

कौतुकेन जिज्ञासातिरयेन व्यामिश्रो य अविगः सा परि- 
भावना । किमेतदिति । यथा - वेण्यां तूयशव्दं श्रत्वा किमि- 
द्मिति द्रौपद्या वचन् । अभिनवः 

विस्मयः परिभावना, | रामचन्द्र 

कुतूहटान्तरादायी स्यादर्थः परिभावना । सागरः 
अद्भूतापादने यस्मात्परिभावो मतो यथा । अम्रतानन्दी 

परिभाषणम् निर्वहणसन्ध्यज्गम् 
परिवादकृतं यत्स्यात्तदाहुः परिभाषणम् । भरतः 

यथा-सगरिकाबासवदत्ते अन्योभ्यापराधमुद्धटरयतः। योगर ध. 
रायणः प्रविश्य देव्या इत्यादिस्वा सराधमप्युद्धट्रयति । 

ध अभिनव; 

परिभाषासखनिन्दनम्- स्वापराधोद्धटनम् । 
यथा--तापसवत्सराने देवीं प्रति यथातथेदयादिराजवाक्यम्। 

रामचन्द्रः 

परस्परकृता सूक्तिः परिभाषणम् । 
सर्वश्वरः 

इद भाषणमिति भरतेनोच्यते । 

परिभ्रमणचारिणी- गतिः 
श्रमणेन यदागचछेत् परिभ्रमणचारिणी । 

ट्वणः} 

परिवतेकः- सात्वत्यङ्गम् 

उत्थानसमारब्धानथानुत्सृञ्य योऽर्थयोगवशात् 
अन्यानथान्मजते स चापि परिवर्तको ज्ञेयः ॥ 

निर्दिष्टवस्तुविषयः प्रपव्वबद्धः ब्रिहास्यसैयुक्तः । 
सडूर्घविशषकृतः विविधः परिवर्तको ज्ञेयः ॥ 

यथा-वेणुयां सहदेव गच्छत्व॒ अहमस्रागारं ५ प्रवि्टापीति 

भीमवचने नेदमायुधागारं पाच्चाकीभवनमिति सददेवेनो्छं 

अथवा मन्तयितव्येव पाश्चालीति भीमेनोक्तं। परिवर्तकः । 
कायोन्तरसंपादक्रे मानसो व्यापारः परिवर्तयति कायेमिति 
परिवर्तकव चन तुपचारारूढम् । 

| अभिनवः 

योगक्षेमाव्रहं कर्म प्रारब्ध वीक्ष्य निष्फलम् । 
पराबरयारभेतान्यद्धवेत्स परिवर्तकः ।। 



परिवर्तनम् 

भेदस्साम च दानं च लय निष्फरुतां गतम । 
उद्धरेदण्डमास्थाय यस्मात्तत्परिवर्तकम् ॥ 

यथा - रामाभ्युदये कूटसंधिना निष्फलीभुतो रावणः स्वरूप- 
आस्थाय दुरात्मन् लक्ष्मण इयादि तस्य वाक्यम्। अन्ये तु 
प्रकृतस्य कायस्य देववज्ादन्यथैव परिपाकः स परिवर्तकः। 
चथा ~ दुर्योधनः सदसि प्रविहय भीमवचनादुत्थितः। 

परिर्तनम् 
तालगप्राणि टयेऽङ्गम् । 

भावृत्तेः पादभागादेः परिवत॑नमिष्यते। 

भव पाद् इति एककरुटटिकरचतुष्कटादिषु प्रयुक्तः पादशब्दो 
ज्पस्यते । 

अच्युतः 

परिवर्तेनप्- पूथरज्ाज्गम् 
यस्मा छोकपालानां परिव्रत्तिचतुर्दिशम् । 
वन्दनानि प्रक्र्वन्ति तस्माच्च परिवर्तन ॥ 

तुष्यन्ति खोकपाटाश्च प्रयुक्ते परिवर्तने । 
परिवतोश्च चत्वारः पाणयद्ञय एव च ॥ 1 

--य्याङ्गम् 

ताखखये इदमङ्गम्। गीते वा नास्य वा पादभागानामावृ्ति- 

शेवं परिवर्वनप्। गीतनास्ययोरन्तपथैन्तं ताखस्य पुनःपुनरावतेने 

लालया परिवर्तनमित्युच्यते। 
अच्युतरार्यः 

य्रिवर्तः--हस्तप्राणः 
पा््रभागपुचेमाण प्राप्नो यो नटने करः । 

परिवर्तरसमाख्यासो नाश्ना हस्तविशञारदेः ॥ न 
व 

--कर्णारङ्कारः (सच्चारी) 
त्रीनारोहेल्ष्यरान्पूच ङ्भयित्वा हितीयकम् । 
बिवर्ते ह्यखङारे प्रवृत्तिशेद्धिता पुनः ॥ 

मोक्षदेवः 

दय तृतीय च ततश्चतु गायेददा सा प्रथमा कला स्यत्। 
दवितीयतुर्यावथ प श्रमे च गायेदितीपा तु मता कचेयम् ॥ 

ठतीयमादावथ पशमे च षष्ठं तु गायेत्तु कला तृतीया । 

तौ तुथषष्ठावथ सप्तमि च गायेद्यदा सा लिकटा चतुधा ॥। 

त पद्मं सप्तममादिये च स्वरं यदा गायति पत्चमीयम् । 

एवै कलाः प्न भवन्ति यत्तालङ्कार उक्तः परिवतं एषः 
पगम रिमप गपध मधनि पनिस 

रतुनाथः 

परिविष्टहिमांशुकम् 

परिवतिंतम्--हस्करणम् 
कनिष्ठादयङ्गलीनां चेन्निष्करमो बाह्यतः कमात् । 
तदा तत्करणं धीरैः परिवर्तितमीरितम् ॥ 

धोक 

परिादः- नास्यारङ्ारः 
वत्मना । यथा--वेण्यां ते तस्य मे इलयादि दुर्योधनवाक्यम्। 

सागरः 

परिवादिनी--वीणा 
विपञ्ची सा तु तन्त्रीमिः सप्राभिः परिवादिनी । 

विपञ्च्या लोहतन्त्रीपच्चकम्। परिवादिन्यां सारीद्रयमधि- 
कम् । छेहतन्त्रीसप्रकम् । रञ्जकतालाभवे सारीद्यमधिकमिषि 
सम्प्रदायः । तयोरन्यत्सवं समानम् । 

नारायणः 

परिवाहितम्- शिर 

परिमण्डकिताकारश्चामितं परिवाहितम् । 
रल्ाभरोद्धवे माने वहभानुकृती तदा ॥ 

विस्मये च स्मिते हषामरषयोरनुमोदने। 
विचारे च विचारज्ञाः कायेमाहुरिदं शिरः ॥ 

शङ्गः 

पाश्चौत्पा रियो नीते पर्यायैः परिवाहितम् । 
ज्यायनः 

मस्तकं मण्डटाकार्रामितं परिवाहितम् ॥ 

स्कन्धो किच्िदिवा्रिष्यदेनदारात्रिकं मतम् । 
दर्षऽनुमोदने कोषे विचारे विस्मये स्मिते ॥ 

छल्ाकृते यथा मौने प्रियादुकरणेऽपि च । 
कायेमाहुरिदं तदुज्ञाः पराभिम्रायवेदने॥ 

कुम्भः 

परिविष्टि मांशुकम्- नृत्तकरणम् 
प्रयालीदे स्थितिः पूवे पाश्वंभिगमनं रिरः। 
दृष्टिः म्रलोकिता हस्तः स्वी विद्धाहयो मतः। 

. हरिणल्लासिता चारी परिविष्टहिमशुरे ॥ 

हरिणवासिता गतिः । यथा- 

छ्ुञ्चिते विते पादतले सवस्िकतां गते । 
उदु सङ्गते यत्र वारितान्तमिमां जगुः । 

हरिणत्रासिताभिख्यां चारीं चारोविचक्षणाः॥ 



परिवृत्तम् 

परिवृत्तभू-करणम् 
उर्ध्वमण्डलिनी सुची चरणो बद्रयाश्चितः। 
विचिच्रस्वेन यवान्यपादो भवति वर्तितः ॥ 

श्रमयोऽथ त्रिकञ्रन्तिः परिवृत्ते तदीरितम् । 
धच कीर्घे बाह्यध्रमरीमपि मन्यते ॥ 

अयायनः 

परिवृत्त स्याद्धयान्तरयोजने इति टक्ष्मणः। 

परितः दौ इ्िकहस्तपारः 

पुटद्याभिघातेन परिवृत्तो भवेद्यथा । 

ञ्धांद्ंधांर्च धां दिणन॑ दिणन॥ 
वेमः 

परिव्त्तकरेचितः--अङ्गहारः 
नितम्बसरस्ि रेचितविक्षिप्राक्षिप्रकरतावृश्चिकोन्मत्तकरिहस्त- 

सुजज्गत्रासिताक्षि प्रकनितम्बकरिहस्तकटीचिन्नानां करणानां क्रमा- 
सप्रयोगो परिवृत्तकरेचितः 7 

परिर्तिता- जङ् 
प्रतीपयायिनी जद कथिता परिवर्तिता । 
ताण्डवेऽरोकमछेन चपाम्रण्या मनीषिणा ॥ 

परिवतिनी-मीवा 
सव्यापसव्यचछिता ग्रीवा यत्राघेचन्द्रषत्। 
सा हि नास्यकखामिन्ञः विज्ञेया परिवर्तनी ॥ 

गृङ्गारनटने कान्ताकपोखपेरिचुम्बने। 
नार्यतन्त्रविचारक्ञः प्रयोज्या परिवर्तिनी ॥ 

नन्दी 

परिभरसणिका--पारवादयम् 
श्यते वादनं यच्र कर्तयां समपाणिनो। 
माद् वघटेनापि परिश्रवणिका च सा॥ 

वेमः 

कर्तयेवघटाभ्यां या मिश्रा च समपाणिनैौ। 
चतुर्विरातिमाप्राभिः पंरिश्रचणिका मता ॥ 

पाश्चदेवः 

परिसषः-  प्रतिमुखभनघ्यङ्गम् 
प्रथम ष्टस्य पश्चान्नरृष्टस्यालु सरणं परिसपेः। 

सागरः 

दृष्टनष्टानुसरणं परिसपेः। भरतः 
यथा--वेण्यां- कञ्चुकिनः, आशसरप्रहणादिति वाक्यम् । 

इृष्टनष्टप्रायो हि कार्यान्तरव्यासङ्गात्छुरुकुलक्षयो भीष्मवघेन 
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पसवतार्मा 

स्थानपरितोषसू चितेन दुर्यौधनस्यायुक्तचेष्टितत्वेनाटुसत इति प्रक्- 
वस्यार्थस्य परिसपेणासप्रसरणास्परिसपैः । 

सभिनवमुक्षः 

परिहारः--संगीतशज्ञाराज्गम् 
नवोढायाः कामप्रौदिपिशुन मादेवद्रने परिहारः। 

भजः 

---नायस्वाटङ्गरः 

उक्तस्य परिहरणम् । वेण्यां अश्वत्थामाङ्के दुःखितोऽहमियादि 
अश्वत्थामवाक्यम् | 

सागरः. 

परिहारपिलाप्ः- संगीतशरङ्गाराङ्गम् 
मतीनामनुरागातिशयङ्ै सिनः चेष्टा विशोषवेषादयः परिदार- 

विखासः। _ 
भोजः 

परिहासः लक्षणम् 
यदप्राम्यं भवेद्राक्य शुरूणामधिकेष्वपि। 
तथावसरभासाय परिहासस्स कथ्यते ॥ ॥; 

अजः 

यथोत्तरचरिते ~ तमसावाक्च, अयि वत्सेति । 

--शङ्गार्येषठा 
परमलेखासमारब्धमुदामरतिवधेनम् । 
अन्योन्यहसिते सद्धिः परिहासो मुने्म॑तः 

कुम्भः 
--गीतगुणः 

परिहार (हास पदेयुक्तं परभाग्योपद्हितम् । 
गीतं हास्यरसोदारं परिहासं विटश्रियम् ॥ 

सोमेश्वरः 

---रञनगुणः 

परेङ्धिता--श्रतिः 
गान्धारस्य द्वितीया श्रुतिः। 

पाल्कुरि कि सोमः 

पयेङ्कदस्तः 
आन्दोलिकाख्यहस्तस्याङ्गे तु विरले यदि । 
पये ङ्को देवता विष्णुस्तत्रैव विनियुज्यते ॥ 

क गोरीमतभ् 

पयैवसाना--अवनद्धे जातिः 
प्रागुक्तकरणजातिं श्रयतेऽबसानतो यस्याः । 
त्रिख्योऽपि दहि गृयविधौ पयैवसाना तु सा ज्ञेया ॥ 

नान्यः 
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पयागच्छति पूर्वे यशि भ्रसतुत करणजातम् ! 
त्रिविधेऽपि तु ख्ययोगे पथैवसाना तु सा जातिः ॥ 

भरतः 

--पुष्करवाये जातिः 
पथेवगच्छति पू यस्मिन् वै मसतुतं करणजातम् 
त्रिविधेऽपि तु ख्ययोगे पयैवसाना तु सा जातिः ॥ 

अभिनवगुप्त पाठः 

पयैस्तकः _ अङ्गारः 
तखपुष्पपुटापविद्धवतितनिषुटरकोरूदत्ताक्िपनोरोमण्डटनितम्ब- 

करिदहस्तक टी छिन्नानां दञ्चानां करणानां कमास्योगे पयस्तकाङ्क- 
हारः । 

पयैस्ता- पुष्करवाये जातिः 
ताय तां तां दोघे दोहाभिययक्षरैस्तु संयुक्ता । 
पयस्ता जातिरियं मधभ्यमपुरुषेषु कर्तव्या ॥ 

अभिनवगुप्तपाटः 

एकेकाक्षर्वरितं यद्वा सर्वमारगसच्चारा । 
पयेस्तति च विज्ञेया सा समस्तान्विता जातिः ॥ | 

मृप्रारख्पाठः 

पययगजटन्तकः- चालकः 

हिते तियैगेकस्मिन्करोऽन्यः प्रसतः पुरः। 
पयांयात्करयोज्ञंयः पयांयगजदन्तकः ॥ 

वेमः 

पर्यायो ्तम्--पादमणिः 
अङ्गी प्र्ठमागेन धितयोः पादयोदधेयोः । 

एकः पादः पुरोगछ्ेद परः प्रष्ठतो व्रजेत् ॥ 
उत्पयोरपुलय पयोयादेव यत्र क्रियां यहुः । 
कुर्वाते चरणौ तत्त॒ पयोयेदत्तमीरितम् ॥ 

वेमः 

पयुपासन्- प्रतिमुखसन्धयज्गम् 
कर द्वस्याजुनयो यस्तु भवेत्ततपयुपासनम् । 

यथा--रल्नावल्यां विदूषक्वाक्येन रोजा अनुनीतः दुर्वारा 
मिलयादि पठति । 

अभिनवः 
रामचन्द्रः-तदेव मान्त्वनमिलाह् । कदधस्याुकूलनं सान्त्वने । 

यथा- रामाभ्युदये मारीच प्रति करद्धस्य कोपरमनाथं खेकलये- 
खोदि प्रहस्तस्य वाक्यम् । 

उपासनयुपाश्यानां विषयेषुपसेवनम् । 

पर्वैतकेदारः- रागः 
ज्ञेयः केदारबद्धिन्नः केदारः पर्वताश्रयः । 

भस्मिन् रागे रिपौ नस्तः । अहाशन्यासः षृडजस्वरे । 

पवेतनारदीयम् 

पल्लवो 

भद् 

एतन्नामा मन्थो नोपलभ्यते । अच्युतरायकृतताखान्धौ बीणाया 
विचारे अयं ग्रन्थः स्मृतः । 

पर्वबन्धः- श्रन्यकाव्यम् 
यसििन्नितिह।साथाः छन्दोभिः संस्छरतेन बध्यन्ते । 
बहवस्सपर्ववन्धो भवति मह्।भारतप्रथ्रति ॥ 

पवतमञ्जरी-मेररागः (कामवर्धिनीमेरजन्यः) 
(आ) सगपधनिस, 
(अव) सनिधपगरिगमस. 

पवेभमणिः-मेररागः ( खरहरप्रियामेरजन्यः ) 
(आ) सरिगमपस. 
(अव) सनिधपमगरिस. 

पट्टुलवर्तना 
पद्नो वर्तितौ चेत्सा सविखासमनोषहैः। 
निरवादि तदाधीरैः पल्बाभिधवर्तना ॥ 

पहपिका-रागः 
गान्धारपच्छमकमभ्यमसप्रमानां 

अत्युस्बणाध्वनिभि.-.--पूर्णभावा । 
गान्धारधेवतरवोख्िततारमन्द्र 

धारा... ---भवति पष्ठविका विभाषा ॥ 

धांडन्यासम्रहोपेता पणां गपनिमोर्वणा । 
तारमन्द्रा च गान्धारं या्वत्प्ठतिकेष्यते ॥ 

पटौ चृत्म्तौ 
` व्यात्रूया तु मुजादृध्यं प्रसार्य परिवर्धितः । 
अवोमुख पताक चेत्खस्िको पहबौ तदा ॥ 
शिथिलो मेनिरे केचित् त्रिपताकौ करा विह । 
यदा नतोन्नतौ स्यातां पद्मकोद्याभिधौ कसे ॥ 
शिथिलो मणिबन्धस्थौ पुरो यद्रा ख्पादर्वयोः । 
तदाहुः पटवो केचिन्वृत्तविद्याविशारदाः। 
पताक पिवुधाः प्राहुः स्थाने तौ पद्मकोश्चयोः ॥ 

भोजः 

मञ्ज 

मञ्ज 

भश्लोकः 

मन्यः 

मतङ्गः 

अशोकः 



पल्लवी 

शिखर भिपताको वा पताकौ वा करौ यदा । 
इति रिखरावपि चिप्रदासेन विकस्पेन प्रोक्तो । 

तियेग्वा पुरतो वापि प्रोन्नतौ न मितावपि । 
शिथिलो मणिबन्धे तु पद्मक तु पवौ | 

सोमेश्वरः 

व्यावर्तेत भुजादृ्वे प्रसाये परिवर्तनात्। 
पताकौ मणिबन्धस्थो रिथिघ स्वस्तिकीकृतौ ॥ 

सम्पदयेते यदा विद्धिः कथितौ पह्वौ तथा । 
केचित्पताकयोरख्थाने त्निपताकाविहानर वन् \। 

ज्यायनः 

पट्वी रागाङ्गरागः 
भिता धैवतन्यासमर रहं यामताराममन्द्राच षडजर्षभांढथा। 
सुपणा मता पह्वीरागकाङ्घ तथा कैञचिनेषोव भाजाङ्गमुक्ता ॥ 

कुम्भः 

पल्वटहुस्तः 

पद्मक मते ुयादीष्पस्वङनामकः । 
घटासु पुष्पगुच्छेषु चषकेषु च कन्दुके 

पल्वरादिषु वृत्तेषु वस्तुषत्रपि नियुज्यते ॥ 
गोरीमतम् 

पवनः- देशीतारः 
पवने स्याद्धिरामखः । क््मणः 

पचनवसन्तः- मेखरागः ( हरिकाम्मोजीमेखजन्यः ) 
(आ) समगमपधनिस. 

(अव) सनिपधनिपमरिमगसरिस. 
मन्न 

पय्यात्तापः- रक्षणम् 
अकाय सहसा कृत्वाऽछत्वा काथेमथापि वा । 

न्तापो मानसे यस्तु पश्चात्तापः प्रकीर्तितः ॥ 
भरतः 

सहसेयविचाये अकाय कृत्वा । अथवा कायेमक्रत्वा पश्चा- 
त्तापः । द्वितीयस्योदाहरणम् । मुखमसविवरतिं पक्ष्मखक्ष्याः, 
इति दुष्यन्तवाक्यम् | 

भभिनवः 

--नय्यारङ्कारः 
मोहाद वधीरितस्यार्थस्य पश्चासरितापः। 

यथा - अनुतापङ्के-किंदेव्या न विचुम्बितोसीति राम- 
चाक्यम् 

सागरः 

३६१ पाञ्चाली 

पथारक्षेपनिङ्कदट्टिता-सडपचारी 
पश्चारक्षेपा भवत्येषा पश्चारक्षेपनि्ुष्धिवा । 

अशोकः 

एषा पुरक्षेपनिक्ुद्रेता । 

पश्ात्पुरस्सरा-मुड़पचारी 
एषा पश्चत्पुरःक्षेपान्मता पश्चास्पुरस्सयं । 

अशोकः 

एषेति पुरःपश्चास्सरा । 

पटाडी-रागः 
षड्जत्रया परहाडीस्याद्रिपहीना तथौडवा । 
छाया तेलिङ्गदेशीया यस्यास्सा परिकीर्पिता॥ ` 

दार्मादरः 

-मेररागः 

गौयुत्पन्ना पहाडी स्याद्रोन्धारस्वरवर्जिता । 
उद्राहे षड्जसम्पन्ना न्यासांङयो रिखोभिता ॥ 

सायं गया अहोबिलः 

पहाडीरागध्यानम् 
वीगोपगायत्पतिस॒न्दराङ्गी 

रक्ताम्बरा वञ्मजुखव्रक्षमूठे । 
श्रीचन्दनाद्रौ सितिकारिणी सा 

श्रीरागकान्ताविदिता पहाड़ी ॥ 
दामोदरः 

पाञ्चारहस्तः 

गुकतुण्डः फलकामी पख्ालार्थे निरूप्यते । 
*न्वारः 

पाश्चालनेयतम्- संगीतशह्ागङ्गम् 
पाच्वाटमुनिप्रवर्तिता भिन्नभाषवेषचेष्टितेः प्रहासक्रीडा पाञ्चा 

खाुयातम् । यस्या भूतमात्रेति प्रसिद्धिः । 
भोजः 

पाच्वारः - बाभ्रव्यः । यः चतुष्षष्टिलीखाः कामे उक्तवान् । 

पाश्चाटाभिनयः 

रुकतुण्डहस्तस्य कपाले धारणेन कर्तव्यः | 
# महारण 

पाञ्चाली प्रवृत्तिः पाञ्चारमध्यमेति नामान्तरम् 
पाश्चाराः सौरसेनाश्च कादमीरा हास्तिनापुराः । 
बाह़ीकादडकराश्चैव मद्रकौरीनरास्वथा ॥ 

| ) 



पाञ्चजन्यः 

हिमवत्संश्ििता ये तु गङ्गायश्चोत्तरां दिम् । 
ये भिता वै जनपदाः तेषु पाञ्चाटमध्यमा । 
पाच्चाखमध्यमायां तु सा्तवद्यारभटी स्म्रता ॥ 

भरतः 

---भङ्गताखः 

सा विविधा । विरम्बा द्वादरामांच्रा। मध्या चतुरदञ्ञमाल्िका । 
दरूतपाच्वाली षोडखमाचिका । 

म्न्य 

पाश्चजन्पः--चृत्तवन्धः 

पत्रिष्षोडशसंख्याते मध्यपङ्क्तिचतुष्टयम् । 
परितष्षोडज ज्ञेया शद्धाकारनिवेशिता ॥ 

इति द्ा्निशदास्याता नत॑कीनामनुकमात्। 

यत्र पङ्क्तेस्तृतीयायाः व्रतीय खानमाध्रिता ॥ 

तहिती्य द्वितीयस्यां द्वितीय च तृतीयकम् | 

चतुथं च कमांस्राप्य तृतीयायाश्चतुर्थकम्॥ 

कमारस्थानानि चत्वारि तुरीयायाः समे च । 
तृतीयाय द्वितीयाया आ सर्वमपि कमात् ॥ 

ततः प्रदक्षिणावरया बाह्यस्थानानि षोड । 
ऋमाद्रजेत्तथान्यास्तु चरेयुः प्रातिलोम्यतः । 
स पाच्वजन्यवन्धस्थो वीरनारायणप्रियः ॥ 

वेमः 

पाटः 

वाद्य वर्णसमूहस्तु पाटः पटुधियां मतः । 
कुम्भः 

--वाद्यत्रवन्यः 

पाटः स्यावः पटिः क्रियते यब्र वादनम् | 
वेम 

निष्पन्नः केक्टेः पटिः पट इदयमिधीयते ॥ 
शार््खः 

-प्रबन्धाङ्गम् 
सन्दोहो वाद्यवर्णानां पाटस्ताखायुगो भवेत्। 

जगन्न थः 

स पाटो यश्च शब्दानामुच्वायो वायसद्धिनात् । 
हरिपाखः 

मृदङद्वीणामुरजादिजन्माकराभिधातप्रभवस्तु पाटः। 
रघुनाथः 

पटरिकृरणस्रू-वन्त्ः 

पाटपूर्वे तु करणे गीयते धातुयुम्मकम् । 

स्वर हस्तपरिश्च यतिभिश्च मनोरमः ॥ 
हरिपाङः 

पाटवाद्यानि 

स्रेश्संह ततः पाैयेद्राक्यरचितिरपि । 
धातुद्रथ परिस्थयै तत्पारकरणं द्विधा ॥ 

जगन्रथिः 

पण्डितमण्डल्या करणप्रबन्ध अष्टथोक्तः । स्वर, पाटः, पद्, 
बन्ध, तेन्न, विरुद, मिश्र, चित्र, भेदैः । 

पाटचािः --वायप्रवन्धः 
पाटवणोदयोऽष्रया अन्तास्संवादिनो व्रताः । 
प्टूखण्डास्ते स्युरत्रेकमेकं प्रयेकर्विंशति ॥ 
तत्तस्संख्यात्मिका वणां मारवेचियसंयुताः । 
नानावाद्यान्विता रासताख्युक्ता भवेत्ततः ॥ 

अनेकवायसंपननो बहुभङ्गी विचित्नितः । 
करासश्चच्चरीयुक्तः स्याच्च तां पाटचारिकाम्। 
पाण्डरीकादयः प्राहुः शब्द चारि परेऽपि च ॥ 

भ्रीकण्टः 

अस्य नाम पाटचाछिरियन्ये । पण्डरीकादय इति । पण्डरीक- 
विटलादयः नर्त॑ननिर्णयादिग्रन्थकाराः । पण्डरीकसाने पुण्डरीक- 
इति केचित्पठन्ति । पाण्डुर द्गविरट् देवस्य पययजाब्द्त्वात्पण्ड- 
रीक इटेव साधु स्यात्। मरे इति । देवेन्द्रोष्स्यः । ` 

पाटलार्णवः-मेटरागः ( नरभेरवीमेरुनन्यः ) 
(आ) सगरिगमपनिधनिस.. 
(अव) सनिपमरिस. 

मज 

पाटवाचानि 
पटह तु हृड्क्ायां पाटचिन्यासभेदतः। 
वाद्यानि विविधानि स्युस्तेषायुदे उच्यते ॥ 

आदौ बोह्टावणी चद्ावणी चाप्युडवस्तथा। 
ततः छुचम्बिनी चापि चारंभ्रवणिका तथा ॥ 

परिश्रवणिकारप्रः तथा कुडुपचारणा। 

समप्रहारसज्ञश्च ततः स्यात्करचारणा ॥ 

दण्डहस्ताभिधश्वैव ततो घनरवामिधः। 
इति वादश्च वादानि प्रोक्तानि पटहे बुधैः ॥ 

ही ततश्चष्टिपाटो घत्ता चव ्डप्पणी । 
अनुश्रवणिकरामेदो हस्तस्तद्नुजो उणी ॥ 

त्रिगुणः पञ्चहस्तश्च पश्चपाणिस्तथैव च । 
यश्चकर्तरिकासंज्ञ ततश्चन्द्रकछा तथा ॥ 

कथित्तानि हृड्कौयां वाद्याजीति त्रयोदश । 
पञ्चविंडातिरुक्तानि वाद्यानि मिलितानि तु ॥ 

चेमः 



पाटवाद्यम् 

पाटवाधम् 
पटषटहुड्क्छादिषु वादने भागः । थवा खण्डः । 
वाद्यमिति रूटिपदम्। 

पाटीरः- मेखरागः (गमनश्रममेरुजन्यः) 
(आ) सरिगमपधनिस. 
(अव) सनिधपधपमगमगरिमगस. 

मख 

- मेकरागः ( धीराङ्कराभरणमेखुजन्यः ) 
(आ) समगमपधनिस 
(अव) सनिधपमगमगरिस 

मल 

पाठ्यम् 
पठ व्यक्तायां वाचीव्युक्तम्। व्यक्तस्य विवक्षाविशिष्ट्ाथोपेण- 

क्षमत्वम्। तच्च काकध्यायोक्तस्वरारङ्कारादि सामप्रीयोजनेन भव- 
तीति तयोपस्छरतं पाठ्यमुच्यते । 

। अभिनवगुप्तः 

-- सं्तप्रङ्घतषूरेण द्विविधं संस्छृतबास्यं तु 

नामाख्यातोपसगोश्च निपातास्द्धिताः कृतः । 
समासाश्च स्वराश्चैव सन्धयोऽथ विभक्तयः ॥ 
व्यञ्जनान्यङ्गकैरेतेः नानाधातूपदृहितम्। 
म्रयोगाहं प्रविज्ञेयं संस्कृतं पाल्यमियदः।। 

कुम्भः 

पल्ययया 

उपभाषार्यभाषा च जातिभाषा तथेव च । 
तथा योन्यन्तरी चैव भाषा नास्ये प्रकीर्तिताः ॥ 

भरतः 

पाडी- मेररागः (सायामाख्वगौरमेखजन्यः) 
(आ) सरिमपनिस. 
(अव) सनिधपमपमगरिस. 

मल 

पाटीरागध्यानम् 
चिक्रुरविनितमत्ताटीं कान्तिपराभूतग्राव्रडधरपालीम् । 
शद्धस्वराीं हदि पाठीं ध्यायामि मूर्तिंसमव्णकालीम् ॥ 

| रागसागरः 

पाणिका 
पाणिका नाम यजुर्वेद संबन्षि ब्रह्मप्रोक्तं गीतम्। इय सप्तरूपाङ्ग- 

धुवाखन्यतमा । 
चत्वायेङ्गानि स्युरसचाकूथ पाणिकासु सदा। 
ध्रवकं विह्यधि पुनरन्यच्चासारितेन ॥ 

पाणिहस्तः 

ब्त भ्रतिवक्ते दे शिरदशरीरक्रमेण च चतुणाम । 
अंडानामेतेषां कथयामि च रक्षणं यथानियमम् ॥ 
मुखमत षोडडयकरं प्रतिमुखमपि षोडडकटै च । 
द्वादडाकठं च रीष चतुरुत्तरविंसातिः शरीरकटम् ॥ 

यदाह भरतः 

मुख प्रतिमुसै चव दािंरकमुदाहतम् । 
शिये दवादराकं प्रोक्तं दविगुणं विग्रहस्ततः ॥ 
इति चतुरा्यष्टकखन्तं नियमादत्र च तद्धूषकम्ा 

एवं खक्षणयोगादष्टादृशपाणिका ज्ञेयाः ॥ 
पाणिकायाः पदानि खराश्च भरतभाष्ये नान्यदेवेनोदाहृता 
तत्र पडयुपतिपाणिकायाः शीषेकं चोक्षुषाडये । 

उमापाणिका, वरदापाणिका-शुद्धपञ्चमरागे, रुद्रपाणिका- 
शुदधसाधारिते, घवखपाणिक्छां मध्यमभामे चोक्षकेरिक्रे च, सदा- 
रिवपाणिका शुद्धकैरिके मध्यसग्रामे च, गान्धारीपाणिका भिन्न- 
षड्जे, गान्धारपच्चमे च, दिवाकरेपाणिका डुद्धमध्यमरागे, 
स्कन्द पाणिका गान्धारपाणिका । रिष्टानां पाणिकानां रक्षण 
कछस्वरूपं पदस्वरयोजने च नोदाहृतं नान्यदेवेन । इतरमन्येषु 
तन्नामेव नासि । 

पाणिसमम्--अवनद्धे साम्यम् 
समपाण्यधेपाण्युक्तं तथेोपरिपाणिकम् । 
गीतवायानुगं चाद ज्ञेयं पाणिसमं तु तत् ॥ 

भरतः 

यत्र गीतिभेवेदादो पदं तु तदनन्तरम् । 
पदं चादौ ततो गीतिः सममेवाथवा द्वयम्| 
गीत्वा युक्तं तु तद्वा मवेरपाणिसम् बुधैः ॥ 

मान्यः 

गीतेन समं पञ्चपाणिप्रहारसमत्वम् 

समपाण्यधेपाण्युक्तं तथवोपरि पाणिकम् । 
गीतवाद्यानुग यत्त ज्ञेयं पाणिसमे तु तत् ॥ 

भरतः 

पाणिहस्तः- हस्तपाटः 
समपाणिस्तु पटः) पुष्करे विरखाङ्गछिः । 

वादयेद्यदि संप्रोक्तः पाणिहस्तो मनीषिभिः ॥ 
तरगिड दरगिड वमः 

अङ्कल्यो विरलास्सवाः साह्ष्ठास्ताडयन्ति चेत् । 
पाणिहस्त इति ख्यातो हस्तपाटो मनीषिभिः ॥ 

सोमेश्वरः 



पाण्डुः 

पाण्डुः युखरामः 

ईषत्सितसतु पाण्ड्स्स्याटख पुनर्विनियुञ्यते । 

चिप्ररम्भाख्यश््ङ्गारे तथेवावेगराङ्कयोः ॥ 

पाण्डुवर्णंः 
सितपीतस्रमायोगात्पाण्ड्वर्णः प्रकीर्तितः। 

पाण्यन्तरः- हौडक्रिकदस्तपाटः 
यद् ठ्यवहिताङ्कछठः खपुटे दक्षिणइचकेत् । 

निपीडयेस्सफुटं वामस्तदा पाण्यन्तरो भवेत् ॥ 

उद्ासादक्षिणो हस्तो व्यङ्क्ठः स्वपुरे मुहुः। 

पीडयेर पुटं वासो भवेत्पाण्यन्तरस्तदा ॥ 

विश्िषटङ्गलिसच्नारादङ्गक्षधोधेताडनात् । 
पाण्यन्तरस्य जनने केचिदाचक्षते बुधाः॥ 

अन्ये पाण्यन्तरं प्राहुव्यङ्गछाद्यत्तरक्षणम्। 
हस्तान्तरं ततो भिन्ने वि्छिष्टादिकरक्षणम् ॥ 

पाण्यन्तरनिक्रटुकः--दस्तपाटः 
दक्षिणाज्ग्ठतजेन्योघोताद्वामस्य रेफवत्। 
क्रमव्यु्कमघाताच्च पाण्यन्तरनिङुटरकः ॥ 

वेमः 

भरतः 

वेमः 

मोक्षदेवः 

धगिडदां खरिच्छरं खरिक खरिकदांद्ां खरिखरिदां गिडदां। 

पातः-घादनम् (दक्षिणहस्तम्यापारः) 

घातः केवखया पातः । 

केवलया, तजेन्या, इति दोषः । 

तारा 

पातोऽधोगम्न, 

रसे च करुणे कायैः 

--वीणायां दक्षिणहस्तन्यापारः 

आहन्कि तन्त्रिका गाढं तजेनी खवला यदा । 
वैरिणां दुगेपातज्ञस्तदा पातमिहानवीत् ॥। 

पातारङ्कण्डली- देीतारः 

पाताछक्कण्डलीताले रारो दीपनो गुरुस्तथा । 
छप खगौ गपौ छपौ मपो च मगण्ुतौ ॥ 

वेमः 

लाङ्गे 

अशोकः 

कुम्भः 

कुम्भः 

३६ पाटः 

गौ गौ छ्पौ गौ ङुच्च मगणो खुतौ तथा । 
द्रतद्यं खघुदन्द्रं प्रान्ते व्यापकयुम्मकम् ॥ 

1551।55।15 5155555 5555।5॥ 
ऽऽ।5००॥ (श) 

दामोदरः 
पात्रप्रवेशः 

ध्रुवायां संप्रयुक्तायां पटे चवापकर्षिते । 
कायेः प्रवेशः पाणां नानार्थरससभवः ॥ 

स्थाने तु वैष्णवं कृत्वा ह्यत्तमे मध्यमे तथा । 
समुन्नतं सम चेव चतुरश्रमुरस्तथा ॥ 

बाहुशीर्षे प्रसन्ने च नात्युरिकचप्रे च कारयेत् । 
ग्रीवाप्रदेश्चः कर्तव्यो मयूराञ्चितमस्तकः ॥ 
कणौदष्टाङ्कख्स्ये च बाहुरीषं प्रयोजयेत् । 
उरसश्चापि चिबुकं चतुरङ्गरुसंस्थितम ॥ 

हस्तौ तथव कर्तव्यौ कटिनाभितटस्ितो । 
दक्षिणो नामिसंस्थस्तु वामः कटितटे स्थितः ॥ 

पादयोरन्तरं कायं दरौ ताखावधैमेव च । 
पादोरक्षेपस्तु कर्तव्यः खप्रमाणविनिर्मितः ॥ 

भरतः 
पाद् 

घष्टितोद्धटितोत्सेधा मर्दिंतस्ताडितोऽग्रगः। 
पाष््णिगः पाश्रगस्सूची निजश्चेति नवाङ्गयः ॥ 

त सोमेश्वरः 
समाग्रतरुसव्ारणफुख्ितोद्रष्िताख्िताः। 
इति पाद्मिधाः पञ्च भवेयुमनिसम्मताः ॥ 
ताडितो घष्ितोत्सेधो घष्टितो मर्दितोऽग्रगः । 
पाश्रेगः पाण्णिगस्सूची संज्ञको ङ्गणिप्रषठगः। 
तलाहतिरिति प्राहवरस्य सेदान् परे दश ॥ 

ज्यीयनः 

समरूयसख्मोऽच्ितस्सूची पादोऽग्रतरसख्जरः। 
कुञ्ितोद्रद्िती चति चरणास्सघ्र मारताः॥ 
घट्टिते ध्वह्वितोर्सेधो मर्दिंतस्मोरितस्तथो । 
पाष्णिगः पाश्वगस्तद्रद्मगदरचेति केचन ॥ 
सप्रान्याश्च रणानाहूः । विप्रदासः 

समोऽच्ितः छुच्छितश्च सूच्यमरतटसश्चरः । 
उद्भष्टितस्तथापादः षड्धो मुनिना मतः ॥ 

तओोदिवोद्रहवितोत्सेधघष्टितो सर्दिताप्रगो। 
पा््णिगः पश्वगोऽप्येवं पादोऽन्येस्सप्तधोदितः ॥ त 

अ ५ 



पादकटक्रम् 

पादकटकम् -पादभूषणम् 
सन्धिदेदो युसंश्छि्टौ नीरकेन तु फीितौ । 
चतुरश्रौ षडश्रो वा तथाष्टाश्रौ च कारयेत्॥ 
सौवर्णवैद्ुदेरम्यैः पङ्क्तिसेवा विराजितो । 
शक्ष्णी वा कास्तिसंयुक्तौ नादवन्तावथापि बा। 
रलैवा बि विधथक्तौ कटक पादभूषणे। 

सोमेश्वरः 

पादघ्धरिका-पादमूषणम् 
किङ्किण्यः खर्णरचिता गुणगुम्भित विग्रहाः । 
नादवलयस्सुरम्यास्ताः पादघयेरिकामिधाः ॥ 

सोमेश्वरः 

पादतारोद्धड्ितम्- पादमणिः 
तिष्ठतोरङुलीनिषठेः अङ्कयोरेको यथोचितम् । ` 
तारुपातानुसारी स्यादपरश्चरणः पुनः ॥ 

पाटानुद्धट्रये्ारीरथवा जनये्यदि । 
पादतालेद्भषितकं प्राह वेममहीपतिः ॥ 

वेमः 

पादपट्ूः- पादमूषणम् 

तरिपच्श्रद्ुखाहृप्ौ नानारलसरेः कृतौ । 
कीखकाहितसंघातो पादपद्वावितीरितौ ॥ 

सोमराजः 

पाटषाटः 

अय देरी चारीष्वेव ठक्ितः अशोकक्ुम्भादिभिः। 
मतङ्गमतानुसारेण षोडड पादपाटा भिन्नाः ॥ 

--देदीखास्याङ्गम् 
पाटाक्षराणि वाद्यानां पादपारर्निरन्तरैः 
स्फुट मुज्ार यन्तीव पूर्वंकायम चञ्चलम् ॥ 

रेखासीष्ठवसम्पन्नं दधाना यब नर्तकी । 
नर्तन कुरुते सोऽये पादपाटः प्रकीर्तितः ॥ 

वेमः 

पादमणिः 
अयमेव पादपाट इति कचित् ररयते । 

पाद रेचकः 
यात्वन्तवं हि रङ्गषटाभर्य पाष्णरनिरन्तरम् । 
नमनोन्नमनोपेता गतिः सा पादरेचकः ॥ 

अशीकः 

३६५ पानारमूर्जरी 

पादसितिनिकुद्धिता- सुपारी 
यस्यां निङ्ष्टितः पादः ख्ितोऽथाङ्गःङिष्ष्ठतः। 

` इतस्ततः छुष्टरितस्सा पादस्थितिनिङ्कषटिता । 
भरोक 

पादाङ्गलिः 
अवक्ष्रासतथोस्धिप्राः कुख्िताश्च प्रसारिताः । 
पाद्ङ्गल्यस्तथाङ्गष्ठसंखम्रारचेति पच्चधा । 

॥ सोमेश्वरः 
उरिक्षप्राः कुच्ितास्तव्धा अवक्षिप्रास्स्वभावजाः। 
अनङ्गघ्युताङ्गष्ठसेयुक्ता चेति सप्तधा ॥। 

ज्यायमः 

पाद्ञष्टः 

उर्क्षिप्रोऽवनतोऽङ्गछठस्सहजरचेति स विधा । 
ज्यायनः 

पादादियमकम् अ्ङ्कारः 
आदौ पादे तु यत्र स्यात्समावेशास्समाक्षरः । 
पादादियमक नाम 

यथा- विष्णुः सृजति भूतानि विष्णुस्पहरते ्रजाः। 

पादान्तयमकमू-जरङ्कारः 

चतुणां यत्र पादानां अन्ते स्यात्सममक्षरम् । 
तदे पादान्तयमक, 

दिनक्षयात्सद्रतरदिममण्डरं दिवीव खुप्रं तपनीयमण्डलम् । 
भरतः 

पादापविद्धकम् - करणम् 
यते नामिखले हस्तो पराञ्चो खटकामुखो । 
सूची पादस्ततोऽन्येन चरणेन सेय च॥ 
कुयाचारीमपक्रान्तमन्योऽङ्धिश्च तथा भवेत् 
पादापविद्धकं नाम करणं तस्चक्षते ॥ भ 

| 

`" सुह््मरत्तेऽमिनीयताम् ” इति रक्ष्मणः। 

पादोर्ध्वचक्रभ्रमिः- कल 
आनीयाञ्ु विखासकल्लययुगे त्वस्मिन्स्ङे हस्तयो- 

धृत्वाऽथोवदना प्रथक् पुरपथक्षिप्रताभ्यां नटी । 
पद्मथां भ्रामयते च पादयुगं यल्वाकंभाजित्वरं 

प्रोक्ता सा चृपनागम्हजयिना पादोर्ध्वचक्रभ्रमिः ॥ 
ग्।गमल्छः 

पानाटगृर्जी -मेररागः 
खरहरप्रियामेरः । मेखलश्षणे 



३६६ पार्शकरन्तम् पानारटगुर्जरीरागख्यानम् | 

पानाटगूजरीरागध्यानम् गांशम्यासा धनियक्ता मापन्यासो रुपभ्वनिः ॥ 

सद्गखेटधरां रक्तं चापतूणीरभासिवाम् ।! पद्चमतारामिहिता पार्वती गीतवित्तमैः ॥ ् 
दुकूलमुरोद्धासां मजे पानागूजेरीम् ॥ | नागमः | 

रागसागरः. पार्व॑तीपतिः-देशीतारः 
पारस्परी-देदीनृतम् पार्वतीपतिताे तु दरता एकादरा स्पृताः । | 
साकूतं नदीयुगम भृत्वा दकषिणदस्तके । विरामान्तास्ततो छोगः > १ 
दारुशस् वामहस्ते फक वतुं वरम् ॥ ००००००००००९|§ | 

स्याने विषमसुच्यां च स्त्वा सम्मुखमेव च । पायेतीरोचनः. देशीत | 

दण्डसाखायुधाघतिः परस्परफ़ृतोत्सवैः ॥ पा --वरातालः | 

युद्धे तं सविासे च सप्रलण्डैः सताखकेः । मगणाहो दुतोगौ च पावैतील्मचने तौ । | 
सार्थकैः वा्भेदैश्च हवन्त च परस्परम् ॥ =. द्मा | 

आमोग वदतं चान्ते चारीकरणरसंयुतम् । गाखयो तो खौदौ पार्वतीखेचने क्रमात् | | 
पूर्वकट्ररवन्मध्ये गतिमानेन राजितम् । ऽऽ 515||०० | वेम: | 
एतेद्ररे पात्युग्मे रङ्गे पारस्परी मता 
0 क पावेतीटोचने टृततौ छेद्रतो तनभाः कमात् । 

पूर्वकट्ररमिति व्गालीकट्ररम् ! ००॥००७५ऽ।।।।5॥ न्दौ | 

पारिजातलता- नृत्तरूपकम् अथवा मगणो ख गुरुढन्दरं द्रतद्यम् ।! 
मुखसन्धि प्रतिमुखसन्धि निर्वहणेयता । ऽऽ5ऽ155०० जग 
उदात्तवर्णनोत्कषां रकितोदात्तनायका ॥ पाच 

पारिजातर्तेान्ता मुखनिव॑हणान्विता । चवम् 
वर्णमावाखण्डतारवती गाथासमन्विता ॥ विवतिताभिधमथोपस्तं च प्रसारितम्। 

नतं चोन्नतमेवेति पाश्च पच्च विधं भवेत् 

गान्य्ः उथायनः; 

वीरश्ङ्गारभूयिष्ठा देवक्षलादिनायका । ह 
कठदान्तरितावस्थानायिकोदात्तनायका ॥ पादयकम्पितस्_ शि 

सोगिनी ~---{२[ ९. 

अथवा भोगिनी सीया गणिका नायकान्विता „ _ ९ 
तास््युरषटौ चतस्य प | कम्पिताभ्यामच्चिताम्यां चाध पादर्वमुख यदा । 
ध न स्यात्पादर्वकम्पितं पाश्चोकम्पितं च कमात्तद्ा। 

अपसारत्या चित्रकथागेय समन्विता । ्रभरतालख्योल्यासलास्यादौ तदयं मतम् ॥ | 
कचिद्विदु षकक्रीडा परिदहासमनोहरा ॥ च | 

ज्यायनः | 
पारिजातर्ता सेयं यथा गङ्गातरद्धिका । र | = | पावक्षेपनिङ्डिता- सडपचारी 
पारिजातकमियेव केश्चिदेषाभिधीयते ॥ ४ 

१०० पार्वतः क्षेपणादेर्वं पारर्वक्षेपनिषुष्धिता । ॥ | 

पारिपार्श्वकः देशीतालः 9. न 
पारिपाकताटं स्युश्न्द्रौदर्गपाः कमात् ।। ऽऽ 

पतो मल | पानम् (मीत ॥ यत्रान्यस्य पुरः पादर्वक्ान्तायां चरणं क्षिपेत् । | 1 तारपद्चमोपेता । हस्तो पादानुगौ यद्रत् प्रयोज्याभिनयोचितौ । | हुख कथितां च पार्वती कविभिः पादवेकन्तमिद्ं रोद्रे भीमादेस्स्यात्पस्किमे ॥ | 

$ 



पारश्वक्रान्ता 

पाश्वक्रान्ता-- चारी 
उद्यम्य पश्चभागेन चरणं छुश्ितं यदि । 
पातयेत्पार्णिना भुमौ पादवेक्रान्ता प्रकीतिंता ॥ 
यद्वान्यचरणस्योरुक्ेलपयन्तमुद्धतम् | 

चरण धरणीभागे न्यस्योद्धद्वितकं यदि । 

एषापि पादर्वक्रान्ताख्या चारी रृत्तविदां मता ॥ 
वेमः 

पाश्षगः -- पादः 

पा्ध गच्छन् पार्वगस्स्यायद्वा पार््वे शितो मतः । 
अशोकः 

कण्टकोद्धतो । 
आसने च मवेन्नृत्ये सा पुरो बहुमङ्गिमिः। 

स्यायनः 

पावच्छेदः- अङ्गारः 
बृञ्धिककुष्ितोर्ध्वजान्याक्षिप्रस्व स्िकोरोमण्डलनितम्बकरिहस्त- 

कटीषखिन्नानां करणानां प्रयोगे पादर्वच्छेदः । 
शाजञं 

पाश्चजानु-करणम् 
यस्मिन् समच्धितस्यद्भरूरप्र्ठेप्यवस्थितः । 

अन्योऽग्रेणाथ वक्षस्थो युद्ठिस्स्यादपरः करः ॥ 

अधेचन्द्रः करीसंस्थः पादर्वजानु तदीरितम् । 
बुधयेद्धे नियुद्धे वा विनियोगोऽस्य कीर्तित. ॥ 
ऊर्वोरभ्यन्तरे पावे परपादाग्रसंस्थितिः। 
भटरतण्डुरिह त्रे ते पाठान्तर विखोकनात् ॥ 

ज्यायनः 

पाशैताडितम्-पादमणि 

उतपुलय स्थितयोरद्योः पृष्ठेन च तलेन च । 

पर्यायात्पारर्वयोयेतर सत्वरं ताडनं भुवि। 
क्रियते तदिदं तज्ञैः कथितं पादर्वताडितम् ॥। 

पाश्चददनम्- नृ्तकरणम् 
अवहित्थस्थानकँ स्यादश्ितं दक्प्रटोकिता । 
पारवावरोक्रिनी चारी यत्र तत्पारर्वदरोनम् ॥ 

मन्दी 

पाश्वदर्िनी- गतिः 
पदाक्षिपसमन्विता। 

कमेण दरयेत्पाद्वे सान्वथां पारर्वदर्शिनी । 

२६७ पार्वप्रसारितम्, 

पाश्वदेवः 
सङ्गीतसमयसारकतो 1 ॐ. प. १३०० कारे स्यादित्युह्यते । 

येन परमर्दि, सोमेश्वर प्रतापप्रथ्वीखणः स्मृताः। अर्यं तु 
विदोषः । प्रतापप्रथ्वीश्रः जगदेकमलः सङ्गीतचूडासणिकारः 
स नीवसमयसारस्थलक्षणश्छोकाः वहवस्सङ्गीतचूडामणेरद्धताः । 
दिगम्बरमतोदित इति सङ्गीतसमयसारे तत्र तत्र इयते । म्रन्थ- 
कारमेव सा पङ्तिस्सुचयति । अय दिगम्बरजेनमतावरूम्बी । 
धस्य पिता ब्राह्मण इति अन्थारम्भे उक्तम् । 

पाश्वदरयचरी- मुड़पचारी 

युषटितोऽङ्गलि प्रे स्ितोद्धिसितिर स्ततः । 
सवस्िकाद्धिच्युतः पूवैः खूपाश्वे च निक्षित: । 
एवमङ्गघन्तरेणापि पारवेद्रयचरी तदा ॥ 

अदोकः 

पाशवद्यनतम्--करणम् 
पादौ च स्वस्तिकं गात्रं जनं पारव शिरस्तथा । 

एकोऽख्पहवो डोरुस्तथान्यो मस्तके स्थितः, 
कमादङ्गद्रयेप्येतत्पादवेहयनतं मतम् ॥ 

देवणः 

पाश्वद्रयविवरतिंतम्--करणम् 
क्रमात्पादषैदढयो पादौ हस्तौ चापि भ्रसारितो। 
न्भलपद्मौ च करण पाश्च विवर्तितम् ॥ 

शनिङ 
पाश्वनिकरुटुकम्--करणम् 

यत्प स्वस्तिको हस्तौ पययेण निषटितौ । 
उन्मुखाधोमुखो स्यातां तत्पाद च निकषितम् ॥ 

यस्मिन्नङ्गान्तरेणेव तस्स्यात्पारर्वनिक्षटितम् | 
प्रकाराचरणाभ्यासवाक्याथांमिनये सतम् ॥ 

ज्यान 

याशेपाणिः- दृस्तपारः 
नखरवादनात्पारर्वपाणिस्सज्ञायते यथा | 
गिन गिन गिगिन वेमः 

पाशवप्रसारितम्--करणम् 
पारर्वप्रसारितौ स्यातां हस्तपादौ तथेव. च । 
अन्यपारर्वे करमेणेतद्धवेत्पादर्वप्रसारितम् ॥ 

देवणः 



पार्श्वमण्डलो २६८ 

पाश्वमण्डली- नृहस्त 
तौ मिथस्संमुखो पाश्चैविन्यस्तौ पाश्धमण्डलौ । 
स्कन्धक्षेवादधस्स्वस्वपाश्चयोभ्रमण परे ॥ 
धाविद्धभुजयोषूचुस्तयोरन्बर्थवादिनः । 
कक्चवर्तनिकेलयन्यदनयोनांम कल्पितम् ॥ 

केचिद्वेष्टिताख्येन कर्मणा निजपश्चयोः । 
आविद्धभ्रामितभुजौ पाश्रैमण्डिनो जगुः ॥ 

जयायनः 

पाश्वुद्राकरः- दृस्तः 
मुद्रादस्ते नासिका चेदक्रिताकारमाभिता। 
पाश्चमद्राकरस्सोऽय पार्थोक्तमतसङ्गहे। 
पाश्चमुद्राकरस्सोयं यथार्थ संप्रयुज्यते ॥ 

"एद्वारश्ेखरः 

पाश्चखसितिकः--अङ्गहारः 
दिक्स्वस्तिकाधेनिकुद्रकाप विद्धोरूदतताक्षिप्तनितम्बकरिहस्तकटी- 

च्छिल्लानां करणानां क्रमास्रयोगे पाशरश्ठस्तिकाङ्भदहारः। छ, 
] ७ 

पाश्वाभिञखम्- शिरः 
पाश्चीभिमुखमन्वथं पाश्ैस्तस्याबलोकने । 

पा्यमिमुखमन्वर्थसंज्ञं पाश्प्ररोकिते । 

पर्चोदरत्तम्-पादमणिः 
यस्मिन् समो तु चरणे सयुर््टुय युहुयहुः 1 
एकपार््ोनसुखतलो ति्ठतोऽङ्लिप्रष्ठतः ॥ 

ताडयन्तो महीभाग तराभ्यामन्तरान्तरा । 
पश्रयो्ेत्कमादेवं पार््ोदतते तदीरितम् ॥ 

वेमः 

पाश्वीरुताडितम्--पदमणिः 
विधायाभ्यन्तरावृक्ति प्रापितं पश्चमास्मनः। 
अङ्कलीष्ष्ठमागेन तिष्ठन्तं चरण भुवि ॥ 
तछेन ताडयेदूरुमपरश्चरणो यदा । 
पार्शोरुताडितं प्रोक्तं तथा वृत्तविशारदैः ॥ 

पाष्णिः 
उस्किप्रा पतितोरिक्षप्रा पतितान्तगेता तथा । 
बहिग॑ता मिथो युक्तां वियुक्ता्गलिसङ्गता । 
पार्िणिरिलष्ठधा पादचारीस्थानेषु दश्यते ॥ 

विप्रदासः 

पाली 

पाष्णिगः- पादः 
पृष्ठतो याति यः पाष्ण्यां स पादः पार््णिगो भवेत्| 

मरोकः 

पाष्णिगौ किङ्किणीविधेो | ज्यायनः 
पश्चादपसतो तस्य विनियोगो निरूपितः । 

सोमेश्वर ॥ 

पाष्णिपाश्वगतम्- देशीखानम 
स्वाभाविकलितस्या्भरन्तः पाश्वन्तरस्थितः । 
पाष्णिरन्यस्य यत्रैतत्पा्णिपाग्रैगते मतम् ॥ ॥ 

१ 

पाष्णिपीटम्- देरीसखानम् 
पाष्णिः पादस्य चेदीषत्पुरोदेशान्युखस्य तु । 
अन्यस्याङ्गषठसंविद्धा पार््णिपीडं तदुच्यते ॥ 

वेभः 

पाष्णिरेचिता- देरी चारी 
पाष्णिपाश्गते स्थाने पादयोस्खितयोर्य॑द्ा । 
पार्ष्णी तु रेचितो यत्र सा चारी पार्णिरे चिता ॥ 

वेमः 

पाष्णिस्तमा--मवनद्धे जातिः 
धित्थ धिगर्धिं धिगरटं मरधिक्धरणेस्सपाष्णिगतेः । 
धे टे चे प्रथितपार््णिसमा सा भवेजातिः॥ 

भरतः 

करुणेतरविषयेऽसोभमरहणचङखितचरणगती । 
पा्ष्णैघातात्पदयोः पा्णिसमाजातिरिति मता तदृङ्ञैः ॥ 

मान्यः 

पाष्णिसमा- पुष्कराय जातिः 
धित्थं धिकटर्धिं धिकट मटयिश्चरणे स्स पार्पणिकृतेः । 
घे छे टाघे प्रथिता पार््णिसमा सा भवेलातिः॥ 

साभनचमुप्तषरि 

धिधिकट कटधिधि कं मां धिस्थिकटपटथिथीकरणे । 

धङ्छंडाघुगदिता पाष्णिसमा भवति जातिरियम्।। 
नेपाङ्षाठः 

उभ्वोङ्दक्षिणसुखेः क्षिपा मथता वितस्तमर्गिं तु ¦ 
पाष्णिसमस्ता जातिः कायाश्ङ्कारहास्यगता | 

भरतः 

पाली-(माख्वगोख्मेरजा) 
षड्जग्रहांशा सन्यासा गरिक्ता पालिका मता | 
गाननञैरगीयते सायं कतिचिद्रमकान्विता ॥ | 

श्राकण्ठटः 

न २००८-२४. ४ ८ ~ न दु नि न न + नि 



फौलीरागध्यानम् 

पालीरागध्यानम् 
धस्य पाडीति नामन्तरं वर्तते । 

पाली छटारोदितचन्द्ररेखा- 
 म्रफुटराजीवसमज्रिणेवा 

भागीरथीपृतजटाकलपा 
चकास्ि मुक्तफटचारुहदारा ॥ 

श्रीकण्ठः 

पावः- युषिरवाद्यम् 

नवाङ्गटप्रमणिन कर्तव्यः पावसैज्ञकः। 
ताररन्ध्रप्रमाणेन मुखरन्ध प्रकर्पयन् 1 

म्रन्थिस्तत्र न भेत्तव्यो मुखरन्धराय धीमता ¦ 
स्वस्पभ्वनिविदिष्टोऽयं पावः कर्णसुखावहः ॥ 

सोमेश्वरः 
वेणृद्धवो भवेत्पावो वङ्गपत्रैः परिष्कृतः । 
नेवाङ्गरागो खोवरीति नाभ्ना रोकेषु कीत्थेते ॥ 

कुम्भः 
खोचरीति केषुचिदादर्ञषु टेरयते। 

पावकरागध्यानम् 
गोपार्वेष एषः कणयन् वेणु सदा मुदाकीडन् | 
विवाङ्गरागविभवः पावकरागोऽसितो टितः ॥ 

सोमनाथः 

पावनी परजन्धाङ्गम् 

धङ्गनत्रयेभेव तु पावनी च, 
रघुनाथः 

इयं कविताख्येति गयपद्यचम्पूमेदादुक्तमन्यैः। 

--मेटकतां 
सरिग००्०्मपन्धनिन्स. 

मञ्ज 

पाविका- पुषिरवायम् 
कनिष्ठिकापरीणाहगभरन्घ्रेण संयुता । 
दादशाङ्गजिदीघा स्यासपाककि वेणुसंभवा ॥ 

ङ्ग्ठसथोल्यसम्पन्ना तत्रैकं रनध्रमिष्यते । 
फूत्कारहेतुकं पत्चरन्धाण्यन्यानि कल्पयेत् ॥ 

स्वरनिष्पत्तिसिध्यथ तानि लोकानुसारतः । 
वादनं क्रियते तस्यास्तारनादसमाश्रयम् । 
यद्ष्नागग्रहावेश्च विधायकमनेकया ॥ 

49 

पिनाक्मा 

पावी-सुिवाचम् 
वितस्तिमात्निका पावी स्थौल्येनाङ्खघ्ठमान्निका । 
वैणवी सा प्रकर्तव्या कनिष्ठापरप्रवेरिनी ॥ 
मुखरन्धर भवेदेवं स्वरा रन्धरपश्चकम् । 
वक्षोदेशे वाहनीया नादेनोञ्वतरा हि सा ॥ 

सोमेश्वद्टः 

पाञ्चहस्तः 

सूच्या निष्ुश्िते शिष्टे तजेन्यी पा ईरितः। 
पुरोभागे त्वयं हस्तः कटे शद्धलार्थकरे 1 
पारो च रौद्रभावे च प्रतिबन्धे नियुज्यते ॥ 

पिकप्रियः- देशीतालः 
पिकेष्टो गरपः प्रोक्तः । ऽ। 5 मदन 

पिच्छोटा-मुखवाद्यविरोषः 
लक्ण सग्यम् 

पिनाकम्- करणम् 
देहं चापवद्ानम्य पुनश्योन्नम्यते यदा । 
पाणिक्रियानुरग यत्न पिनाकं करणे तु तत् ॥ 

पिनाकी- वीणा 
दण्डः पिनाक्या धनुषः सपद्छाङ्गन्टसम्मितः । 
साधेस्तो भवेदेरध्ये स्यात्सपादाङ्गष्यम् ॥ 

मध्यविस्तारतस्तस्मिन् शिखाते स्यादधस्तलीम् । 
भायामेऽङ्गणिमानेन सपादाङ्गलछिसंमिता ॥ 

अस्मिननूष्वां शिखा रोक्ता सपादाद्गलिपिण्डकौ । 
कर्तव्यो कटको स्यातां दैर्घ्ये चाङ्गरसंमितौ ॥ 

पादोनाङ्गलमानो वा संग्र निकटे तयोः। 
तुम्बके चरणन्यूनाङ्गलदन्दमुपान्तयोः। ~ 

विस्तारधनुपो मानं बध्रीयाच्छि्वयोगणम् । 
कोणोऽन्यो वादनाय स्यादङ्गखान्येकर्वंसतिः ॥ 

पादोनमङ्गटे मानमायामे तच्छिखाद्रयम । 
यक्ता रिखाद्रयस्यान्ते ठृतीयांो न मङ्गलम् (?) ॥ 
मुष्टिरस्य भवेत्सोऽथ विस्तारे च्यङ्गलो भवेत्। 
अश्ववारुधिकेटोत्थो गुणः कोणस्य कस्प्यते ॥ 
पदूभ्यामाक्रम्यते तुम्ब भुवि न्यस्तमधोमुखम् । 
स्छन्धस्योध्वां पिनाकी या तच्छिखा तत्न संश्रिता ॥ 

विनायकः 

हरिपाखः 



 पिंष्वदीरा 

ठुम्बमूध्वैमुख वामहरस्तेनाक्रम्य तरणम् । 
दक्षहस्तश्च धनुषो राखसंखिप्रयाञ्यया ॥ 
वादयेन्निपुणश्चस्यां स्वरस्थानानि कर्पयेत्। 
एकतन्त्रीवद् धराधारतारयुता बुधः। 
पिनाकीरक्षण प्रोक्तं पिताकिपदसेविना ॥ 

पिनाकी वीरभरमुखं निष्करे वाद्यमीर्यते । 
पिनाक्वीणाया याश्च कर्तव्या वस्तु काण्डतः॥ 

चतुर्द॑शभिरेवैतत् सुष्टिमिः भ्रमितं भवेत् । 
मोर्वीबिद्धं नयेदस्िस्तन्त्रीं स्नायुमयीं पुनः ॥ 
पच्चयुष्टिभमणिन सव्येतरकरश्रिता । 
सितगुग्गुुचूणाक्तवाजिवाखगुणेन च ॥ 

वादयेत्क्यकेनैव वामहस्तेन तत्परम् । 
सतारं तुम्बमःदाय दक्षिणां संनिधापयेत् ॥ 

भूमौ निवेशयेत् तुम्बे स्थापयेद्टिनीं ततः। 
अग्रभागमगुष्यैव वामस्कंषेन धारयेत् ॥ 

अधोदेदो सुसबद्धा रञ्जुबाणासनस्य तु । 
वामेतरपदाङ्गष्वेष्टनेन दढा भवेत् ॥ 

क्रमेणानेन धनुषोऽशैथिस्यमुपजायते । 
एवं पिनाकवीणायाः स्वरूप समुदीरितम्॥। 

पिशचशीखा- स्वी 
मानाधिकाङ्कलिः क्रूरा रा निष्छुटचारिणी । 
वाखेद्रेजनङीखा च पिद्खुना हिष्टभाषिणी ॥ 

सुरते छुर्सिताचारा सोमशाङ्गी महाशना । 
पिशाचसस्वा विज्ञेया मदयमांसवकिभ्रिया॥ 

पिदहिरी-पुयै 
पिहितावतिरटमे पुटौ स्यातां दां रजे । 
सुपरमूर्टितदषोष्णिधूमवाताञ्नार्तिषु ॥ 

पिञ्जरी- रागः 
धघाश्चहे निधनमध्यमरावरम्या 

षड़जषेमेण रहिता र्घुसप्तमा च । 
तारास्पदस्फरितपञ्चमका च निलय- 

मान्दोकितास्यगमकेन मनोहरा च। 
मुछोयां गुद्धगान्धाया तानेन गमकेन च । 
गीत विद्धिस्समाख्याता पिञ्जरी खोकरञ्जनी ॥ 

९७० पुटपरिकम 

-धवतांसा.मध्यमान्ता षडजर्षभ विवर्जिता । 
(केत 

' निषादास्पा च विज्ञेया पिञ्सी तारपञ्चमी । 

--भषारागः 

षड़जन्यासांशगान्धारा निषादेन विवर्जिता । 
कुम्भः हिन्दोढसंभग भाषा पिञ्ञरी सम्प्रगीयते ॥ 

भटूमाषबः 

पिण्डहस्तः- दस्तपारः 

रेफेण चोर्ध्वहस्तेन करमात्स्याततिण्डदस्तकः । 
धकड धककडर्च्चे वेभः 

पिण्डीपत्रम् 
देवपार्थिवरिरोभूषणे बरूसन्धानतया चित्ररचनानि वद 

खानि पत्राणि पिण्डीपत्राणील्युच्यन्ते । 

पिष्टमुरू-देशीनृतचतम् 
गीतताटानुगो यन्न नानावा विनिर्मितः, 
धरपो यदशब्दखण्डो हि थां तोधि दिगणान्तकः।। 
पि्धमूरू वेदः 

पिश्चाचहस्तः 
विरखाङ्घलिकाः छुयोतपताकस्य पिशाचके । 

वः सानमेदे पिराचेषु ताडनेषिनियुज्यते ॥ 
मोरीमतम् 

पिटकुटुम्- मण्डम् 
छ्ुरुते दक्षिणस्सुचीमपक्रान्तां तथेतरः । 
ततो तक्षिणवामाहरं सुजङ्गतासितां सुः ॥ 
पयायेणेव छुरुतः तथान्ते मण्डलक्रमम् । 

र यत्र तसिपष्टकरद्रस्यं मण्डर परिकीर्तितम् ॥ 

पीडनम्- दन्त । 

स्फोटने करमुकादीनां कोपे च परिकीर्तितम् । 
कुम्भः स्यायनः 

पुटम् द्रादाक्षरृतम् 
मममयाः भरतः 

पुटपरिकमं- (अवनद्धम्) 
दविदायनस्य वत्सस्य चर्मणा कार्येपुरम् । 
बुद्धस्य वृषभस्यापि वध्र कुया चर्मणा ॥ 
पुटक्ुण्डलिकां काष्ठैः रथचक्रैश्च कारयेत्। 

नान्यः प्रयुक्तेन प्रमणिन भाण्डेषु पणवादिषु ॥ 
नवल न --- +~ -- ० ~~ च 

म अ स 



सम २७१ रतिकम् 
क्याद्रस्िपुटोस्थेन चर्मणा छादन सदा । पुरःशेपनिङ्कद्िता- मुड्पचारी 
सम्मार्जितामिस्तन्त्रीभिः दृढामिश्च पुटद्रयम् ॥ चरणः क्रुटितः पू पुरतोऽङ्गलिषएष्ठतः। 

कुयश्चेवाद्रंनहने पणवादिषु सर्वदा। स्थापितः कद्धितः स्थाने पुरः े पिङुष्िता ॥ 
पणवस्य हुड्क्स्य कीठकाश्च दशाङ्गखाः ॥ अशोकः 

चतस्रो यन्त्रकाख्यासतु गङ्गेदैनैश्च दारुमिः। पुरःपश्चात्सरा-सुडप्चारी 
उदलीमुखमेकं च प्रथक्तदिपुरं बिदुः ॥ केतनादौ निषुल्याथ पुरःपश्चान्निवेरितः । 
तद्वन्धाशचैव तन्त्रीभिः कर्तव्या वादयवेदिभिः। भङ्किरङ्किग्षठेन सस्याने छुद्धितो यथा । 
पणवे च हुडके च स्कन्धारोपणरल्नवः। पुरःपश्चात्सरा चारी तदान्वथंनिरूपिता ॥ 
स्यम वीसस्य कापांसतन्तुबद्धादिमिरैढा ॥ अशोकः 
भाछिङ्गथकोर््वकाचेषु चान्येषुदछिकादिषु 1 पुरःप्यान्नतेम्--करणम् 
चर्मकाश्चनरूपाल्य कायां मण्डलिका सद्ा ॥ पुरः प्रसारितो हस्तावरुपदमौ नते वपुः । 
उहल्यां पुष्पिकाः कायां दन्तधातूद्धवास्तथा । पादः प्रसारितः पृष्ठे हस्तो प्षठे प्रसारितौ । 
ङ्गकाद्चनरूपायैरन्थेरपि मनी षिभिः। | पादोऽपि पुरतः कषिप्तः पुरःपथ्यान्नतं तु तत् ॥ 
एवे स्याद्रा्यभाण्डानां सिद्धिदशाखनिदरीनात् ॥ 1 ध्वे. 

पुरणमणिः-मेकरागः (खरहरम्रियामेख्जन्यः) 
!-_ मेररागः ८ खरहरप्रियामेरुजन्यः पुटमयुरः-मररागः ( याम॑रुजन्यः ) (आ) सरिगमपधनिस. 

(आ) सगरिगमनिधनिस. (अव) सनिधनिपममगमरिस, 
(अव) सनिधपमगरिस. क 

ष #॥ पुरस्ताह्टटिता - सुडपचारी 

समौ च प्रसृतौ चैव ्ुञ्ितौ च निमेषितौ । के सा स्वायत्त पुरः! 
उन्मेषितौ च स्फुरितौ पिहिसौ च विवर्तितौ । प्ठाठता । 
विताडितौ चेति पुस नवधा कथिती बुधैः ॥ ॥ पुराटिका- पादपाः 

पुनभूमण्टकः- उेदीतारः उदत्ाङ्कोर्मिथो यत्र ताडनं सा पुराटिका । 

सचतुरघुनिदराब्दं पुनभूमण्ठको भवेत्। | | वेमः 

॥ ऽ ॥॥ दामोदरः पुरानगः--मेररागः (मायामाख्वगौरमेरजन्यः) 
पुनर्व॑घहस्तः (आ) सरिगरिमपनिधनिपधनिस,. 
स््यमातजजनी स्यातां स्वमूले शुश्िताछरती । (अव) सनिधगरिस- 
लीनसुद्राकरस्सोयं हर्यतेऽतर पुनर्वसु ॥ म 
। च ०) भसा परुषमेद्ः-तानः 

पुनवेघभिनयः | षड्जग्रामे सप नोडवः। 
लीनमद्राहस्तेन कर्तव्यः । धमगरिनि 

न | महारष् | कुम्भः 

भ | पुरुह तिरक -मेररागः ( धीरशङ्करामरणमेरजन्यः ) 
कुञ्चितं पादमुरक्षप्य प्रसायं पुरतो जवात्। (आ) समपधनिस, 

ती स्वस्थाने खापये्त्रःपुरक्षेपा भवेदियम् ॥ 1 (अव) सनिधपमस, 
मञ्च 



धुरोदण्डभमणिकम् 

पुरोदण्डभ्रमणिकम्-- चारकः 
एकस्तु मुष्टितां नी तस्तिरग्धीनतया धृतः । 
अन्यस्तस्य बहिश्वान्तरटया विद्टुठन् करः ॥ 

पुरःप्रसारितः पाण्योरेवं पयांययोजनात् । 
पुरोदण्डश्रमणकं तदाहुरेत्तवेदिनः ॥ 

५ पुष्कराज 

पुण्डरीकः-तानः 
(षाडवः -- षड्जसखोपः) 

गरिनिधपम कुस्मः 

पुष्करम्-भाण्डवायम् 
वेमः पुष्करप्रभवं यस्मादासीदवायमिदं पुरा । 

पूरस्त्यः-मेररागः ( कामवर्धिनीमिकलन्यः ) अतस्तु वा्यभाण्डानि पुष्कराणि प्रचक्षते ॥ 
(आ) समपधनिस. क, 
(अव) सनिधमगरिस. पकसाचत्रावान्यम् 

मञ्ज आतोद्य पुष्करं चैव श्रेष्ठ तीयैत्रिकं विदुः । 
पुिन्दः-देशीतारः सरव॑प्रयोगमुख्यत्वादल् नन्दिमितं यथा ॥ 

पणिन्दे स्याद्धिरामान्तं द्रूतदन्द्रं ख्घुस्तथा । न पुष्करविहीन हि नास्य चत्त चिराजते। 
चतुवोरंटपावन्ते । तत्रैव हि श्रुतौ सोके तन्मुखं प्रतिपद्यते ॥ 
०५०७।०७।०5 5 लक्ष्मणः नान्यः 

पिन्द रणः पष्करादयपूजा 
पैवतषड्जात्रषभकधौवतकौ यत संबदतः। ` तदेव सिद्धमालिङ्गयमूरभ्वकं चाङ्किकं तथा । 
मापन्यासा षट्जांडा धन्यासा च पुलिन्दिका रुचिरा ॥ संस्थाप्य मण्डलेष्वेषां देवताः पूजयेत्ततः ॥ 

नान्यः पष्पोपहारधूपेश्च बलिमिर्विधिवत्कतेः। 
षड्जांशा धेवतन्यासा न च गान्धारपच्वमो । नाम्ना चामन्त्रयेचैवमाचयेः प्राडमुखदटयुचिः ॥ 
सधयोरिधयोयेल संबादस्स्ात्पुलिन्दिका ॥ त श्वनयः कल्पता येषामम्बोदामा अमीषु च । 

षड्जांरधेवतन्यासा यक्तगान्धारपश्चमा । नानावायेश्च पुष्पैश्च बछिपूश्च पूजयेत् ॥ 
सधयोरिधयोयेन्न संवादः परिदृश्यते । पूजाविधानमेतेषां त्रयाणां भरतो मुनिः। 
भिन्नषड्जभवा सेयं पुलिन्यन्तरभाषिका ॥ ख्ाश्चे विस्तरं प्राह यथावश्चापि तयथा ॥ 

अनन्तरं पुलिन्दी स्याद्धिन्षड्जसमुद्धवा । वध्वाह्येतेन विधिना साङ्िकालिङ्गध कोर््वकान् । 
षड़जांरा चैवतन्यासा हीनगान्धारपच्वमा ॥ देवताभ्यचेने कतवा ततः स्थाप्या महीतछे ॥ 

परैवतर्षभयोस्तद्रत् षड़जधेवतयोरपि । चित्रायामथवा हस्ते शुञ्पक्षे शुभेऽहनि । 
संबादयुच्छ सेवेय भवेदन्तरभाषिका ॥ | उपाध्यायदडुचिर्थिंट्रान् छलीनो रोगवर्जितः ॥ 

| भहोबिखः र 

षड़् जीद्य गपहीना स्याद्धेवतान्ता पुलिन्दिका । 1 मधुरोऽविकटेन्दरियः । 
संयोगस्वधयोरध्या पुकिन्दैः परिगीयते ॥ त्पकर्च शवासा दद त्रतः ॥ 

मोक्षः मण्डट्लयमाकिष्य गोमयेन सुगन्धिना । 

पद्धितभ्ू-दस्तपाणः ब्रह्माण शङ्करं विष्णौ त्रिषु तेषु प्रक्पयेत् ॥ 
पुरोभागे छुच्ितो वा रेचितो वा प्रसारितः । आलिङ्धर्थं स्थापयेतपूवे ब्रह्माण पू्व॑मण्डले । 

यो हस्तस्तु पताकाख्यो ना्रासो पुङ्कितो भवेत् ॥ उर्ध्वकं तु दितीयेऽस्मिन्द्रनामि निधापयेत् ॥ 
४. ९ श 

पुञजावरिः- मेरूरागः (धीरशङ्कराभरणमेरुजन्यः ) तिथगुत्सङ्गकं सम्यजबेषणवे मण्डले क्िपेत्। 
(शा) समशरिमपनिभनिख. बलिपुष्पोपहरेस्तु पुजयेत्पुष्करत्रयम् ॥ 

(अव) सनिधमगरिस. पायसं धृतमधभ्वक्तं चन्दनं कृसुमानि च । 
मञ्ज शुद्धानि चैव वासांसि दत्त्वालिङ्गथे स्वयुवः॥ 



पुष्परवाद्योत्पत्तिः 

त्यम्गकायं प्रद्तव्यः सणायोर््वङे बिः । 
स्वतति्टाजिकापुष्परूपपिण्डाष्टकैससह ॥ 

वैष्णवे मण्डले स्थाप्यः सर्वबीजहितोऽङ्किकः। 
सग्वस्रालेपनैः प्रीतेः चरुमिश्च सपायसैः ॥ 

वजेक्षणदङाङ्कणों गहश्यापि तथा महान्। 
एतास्तु देवता विप्राः पुष्करेषु प्रकीर्तिताः ॥ 

सृष्टा भ्रदङ्गान्पणवं ददर च महाशनिः । 
मेषश्च स्वरसंखोगं मृद्ङ्ानामथासजत्॥ 

विद्यजिह्वो भवेद्वामे मेघस्स तसु महालनः । 
एेरावतो महामेघः तथा चेवोध्वैके भवेत् ॥ 

भालिङ्गयके तरिद्यांश्च नाम्ना चैव वलाहकः । 
दक्षिणे पुष्कखो मेधः पुष्कल बामयोजितः ॥ 

मृदङ्गानां तु नामानि ऊध्यंके नन््रथोच्यते । 
आश्गिकस्सिद्धिरित्येवालिङ्गयक्धेव पिङ्गः । इति ॥ 

एवमुत्पाद्य विधिना वाद्यभाण्डानि शाख्रवत्। 
चतुधा सन्निवेदोन स्थापयेद्रादनाविपैी ॥ 
उष्वे तिथेगथाङ्के च पार्थं च विनिवेशनम् । 
पञ्चानां वाद्यभाण्डानां नान्यदे बोऽनुमन्यते ॥ 

युष्केरवायोत्यत्तिः 
अवनद्धगतस्यापि तस्य वन््यामि लक्षणम्) 

[1 ॥ र, यथोक्तं मुनिभिः पूवे स्वातिनारदपुष्करेः ॥ 
सवटक्षणसंयुक्तं सवातोद्यविभुषितम् । 
मरदङ्गानां समासेन रक्षणं पणवस्य च॥ 

ददेरस्य च सह्ुपाष्धिधानं वायमेव च। 
अनध्याये कदाचित्तु स्वातिर्महति दुर्दिने ॥ 
जलाशयं जगामाथ सछिखानयनं प्रति । 
तस्मिज्ञखारये यावत्प्रतिष्ठः पाकशासनः ॥ 
धारामिरमंहतीभिस्तु पूरयश्निव मेदिनीम् । 
पतन्तीभिश्च धारामिः वायुवेगाज्खाश्ये ॥ 
पुष्करिण्यां पटुरयब्दः पत्राणाभभकेत्तदा । 
तेषां धारोद्धवै नादं निशम्य स महामुनिः ॥ 
अआश्वयेमिति मन्वानश्चावधारितकान्खनम् । 
व्येष्ठमध्यकनिष्ठानां पत्राणामवधभर च ॥ 
गम्भीरमधुरं ह्यमाजगामाश्रसं ततः। 
ध्यात्वा सृष्टिं खदङ्गानां पुष्करानस्जत्ततः॥ 
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पणव ददरंचेव सहितो विन्वकर्मणा । 
देवानां दुन्दुभिं रृष् चकार सुरजां स्ततः ॥ 

` आलिङ्गयमूर्ध्वक्रं चेव तथेवाङ्किकमेव च । 
चर्मणा चावनद्धास्तु खरदङ्गान्दर्द॑रं तथा॥ 
तन्त्रीभिः पणवं चेषमूहपोहवियारदः। 
ल्यं चान्यानपि तथा काष्ायसकरतान्यथ ॥ 

इहरीपटदादीनि चर्मनद्धानि तानि च। 
भतोदययसमवाये तु यानि योज्यानि वादकैः ॥ 

पुष्करवायमानमाकरमोध 
अधुनाऽऽक्रतिरेतेषां यथा मुनिधिरीरिता । 
परिमाण च सर्वेषामातोद्यानां प्रचक्ष्महे ॥ 

हरीतकीयत्वग्गभां गोपुच्छा च तथापरा । 
समा पिपीलिका ऊुम्भा हरीतम्य्सक्किता ॥ 
सप्ैवाऽऽकृतयरूतेताः विज्ञेया वायवेदिमिः। 
सर्वेषं वाद्यभाण्डानां मार्गाणां मागेदेरिना ॥ 
इरोतक्याकृतिं विदयाद्रा्यमाद्किकपुष्करम् । 
साधेत्रिताख्मान तन्मुखं चतुदेराङ्गरम ॥ 
जपराक्तिं विजानीयददुर््वकं मध्यपुष्करम् | 
चतुस्तालेत्थितं चकते दादशङ्गरुखम्मितम् ॥ 
गोपुच्छाकृतिरेवे स्यादालिङ्गवश्चापि पुष्करः । 
तार्नितयसानश् सुखेऽष्टाङ्गखमानवान् ॥ 
एवमाकृतिमानाभ्यां जानीयापुष्कर बयम् । 
पिपीछिकाकृतिं चापि प्रमाणं मध्यभागतः ॥ 
षोडशाङ्गरूदीथे च पणवै सुनयो विदुः 
हीनमध्येऽङ्गखान्यष्टौ पच्चाङ्लमुखस्तथा ॥ 
तस्य छिद्र तु मध्ये स्याचचतुरङ्कसम्मितम् , 
साधाज्लाष्टं च तथा मण्डठेन चतुर्दश ॥ 
बिज्ञेयान्यद्गलान्येवें विधिः स्यात्पणवाश्रयः। 
विद्यते च घटाकारं बादययभाण्डे च दर्द॑रम् ॥ 
नवाङ्गरयुख चापि विस्तारे दादशाङ्गटम्। 
द्वियुखे पीवरो च वदरं विपुरुष्वनि ॥ 
पत्तो्ानि चैतानि भरतोप्याद्,  „ 

पुष्कला श्रतिः 
मन्द्रगान्धारप्रथमा श्रतिः । 

पकला 

सरतः 

"नान्यः 

मण्डी 
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न्नागरागघ्यानम् 
कान्ताद्रयेनाद्वियुगं वहन्तं 
गजाधिरूढं कव चायुपाश्चितम् । 
केली सरम्तीरएवनान्तवासिने 
पुस्नागरा्ग मनसा स्मरामि ॥ 

रागसागरः 

प्नागतोडी- मेरुरागः (हनुम्तोडीमेखजन्यः) 
(आ) निधनिसरिगमपधनि,. 
(अव) धपमगरिसनिषनिस. 

पुन्नागररिता-मेररागः ( दरिकाम्भोजीमेरजन्यः ) 
(आ) समगमपधनिस. 
(अव) सनिपमगमगरिस. 

| मष 

पुागवरारी- मेख्रागः 
पुन्नागाख्यवराछ्या तु निषादस्तीत्रसंज्ञकः। 
यस्तु तीव्रतरः रक्तो गधावुद्रादको स्प्रतौ ॥ 

तीय प्रदरोत्तरगेया । 
अदो बिलः 

पुननागवराली-मेररागः 
नोडिमेटजोऽय रागः 
एन्नागाख्यवयाट्यां तु षड़जधेवतयोः पुनः । 

थायिभेदो भवेत्। 

--मट्रागः ८ हनुमत्तोडीमेलजन्यः ) 
(आ) निसरिगमपपनि. 

(अव) धपमगरिसनि. 

परमेश्वरः 

मभ 

पुनाटक््ः--रागः 

षड्जादिः स्वर संपूर्णः स्वस्थाने चेतर कम्पितः । 
सध्यमः स्फुरितो निय रागः पुज्नाटकः स्प्रतः ॥ 

सोमेश्वरः 

पुनट्ः--पगः । 

कादग्रपस्य सते भिन्नषड्जोत्थो पैबतां भाक् । 
पूणोटो मध्यमन्यासो देन्य पश्चल्रान्वितः ॥ 

जगदेकः 
पु्कृरकएणा- पुष्कवाये जातिः 

स्वस्तिकहस्तविचारा सर्वमृदङ्गप्रहारसंगरक्ता | 
सा लिटयवाद्ययुक्ता पुष्करकरणा भवेजातिः। 

भमिनवयुपतपाटः 
एषा प्राचीन दष्करकरणेव्युक्ता । भरतः 

पु परम् 

पृष्करवाग्राध्षगाणि पोट 
कखगघ टटडद तथद्ध मरटः इति पोडटाक्षराणीह । 
नियतं पुप्करवाद्ये याष्रणेस्सं विधेयानि ॥ 

भए्तः 

पुष्कराय करणानि--प्ट् 
रूप, कृतम्रतिकृते, प्रतिभेद्ः, षूपदोषः, ओषः, प्रतिशुष्का. 

भरतः 

पुष्करवाये मागाः 
भाटिप्तः अङ्भितः गोमुखः वितस्तः। भरतः 

पुष्करवादययतयसिसः 
समा स्रोतोगता गोपुच्छा । भरतः 

पुष्टिकृत्-तान 

षड्जग्रामे रिपहीनोड़वः। 
मगसनिध कुम्भः 

पुष्पम्-व्यञ्जनधातुः 

निहन्यते यदा तन्त्रीरेककाटें कनिषएया। 
सदाङ्गयुगेन स्ाद्धातुः पुष्पाभिधस्तथा ॥ 

कुम्मः 

समकाटमकतन्त्यां ्रदारद्वितयेन तु| 
अङ्गष्ठाभ्यां कनीयस्या यत्र पुस्पं प्रचक्षते ॥ 

नान्यः 

धातुः 

अङ्गृषठाभ्यां कनीयस्या स्तन्तरीरेका निहन्यते । 
युगपद्यत्र तत्पुप्पमभिरंखुः पुरातनाः ॥ + 

--प्रतिमुखसन्ध्यङ्गम् 

पूव स्यमन्येन वा केनचित् प्रयुक्तं वचनमयेक्ष्य र द्विरेष- 
युक्तं वचनमपेक्ष्यते तेनान्येन +¦ तपपूर्वस्मात् विदो षत्! तश्च 
वाक्यं पुष्पम । केरारचनयाः पुष्पमिव पूर्ववाक्यस्यारङ्कार- 
कारित्वात्। यथा--विटक्षदुर्योधने भीष्मवाक्यं यावन्तो वय- 
मादवैप्रणयिनः तावन्त एत्राज्जैनाः, इति । 

रामचन्द्रः 
पुष्प स्याहमागदारता । सर्वश्वरः 

विशेषवचने यत्तत्पुष्पम् | भरतः 
यथा--रत्नावल्यां एष कोऽपि चित्रफखकः-इति चिदूपकोक्ति- 

प्रथुतिपरिच्युत इति राजवाक्यपथन्तम् | 
भमिनवः 
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विदोषवचनं पुष्पं । क्रियायामन्यव ्रियायामितरक्रियाधिक्यै 
विरोषवचनं पुष्पम् । यथा--जानकीराघवे सीतामाश्चास्यमानं 
बचन “मा भेषीरियादि”। 

पु्पवद्स्तः 
भदो तु यामिनीं बध्वा सुखे चाधरपताककः । 

खागर्ः 

पष्यग्रहणहस्तः 
करघर तु संशिष्टौ शिष्टाङ्कल्यः प्रसारिताः । 
ततस्तियेङ्गुखे र्वा तजनी शषपूर्वकम् ॥ 
प्रसारिता यदि तदा पुष्पग्रहणदस्तकंः । 
देवतानां रिरोभागपुष्पग्रहणदरीने ॥ 

विनायकः 

पुष्पपुटः--दस्तः 

सपरीषों मिरद्राद्यपान्धैः पुष्पपुटो भवेत् । 
धान्यपुष्पफलद्यदीनामपां च म्रहणेऽपणे । 
काथः पुष्पाञ्जखौ चैष प्रोक्तः सोढरसु नुना ॥ 

शङ्गः 

व्यक्तं सं्िष्टकरभावुत्तानौ सर्परीर्षकीौ । 
हस्तः पुष्पपुटो नाम पुष्पाञ्जछिविसञने ॥ 

धान्यपुष्पफलादीनां म्रहणे देवतापंणे। 
अयेदनि गुरुनृपप्रसादग्रहणि तथा । 
पाणिपात्राराने तोयानयने च प्रकीर्तितः ॥ 

विप्रदासः 

युष्पपुटवर्तना 
परिव्रया पुष्पपुटः करः पाश्च ब्रजे्यदि । 
ततो वक्षस्घरं प्राप्नो व्याघ्रया नेवरसुन्दरः । 
तदा धीरेः पुष्पपुटवर्तना समुदाहृता ॥ 

सशोकः 

पुष्पबाणः- देरीतारः 
सुष्पबाणि रसादिष्टो (१ ऽ । ऽ ।। ऽ। | 

लक्मणः 

पुष्पमनोहरी-मेररागः (कीरवाणीमेरजन्यः) 
(आ) समगपनिधस. 

(अव) सनिधपमगरिस. 
मञ्ज 

पुष्पललिता -मेकरागः (कामवर्धिनीमेरजन्यः) 
(आ) सगमयधनिस. 
(अव) सधमरिस. 

मञ्ज 

पुष्पवन्तार्यहस्तोऽय प्रोच्यते भरतादिभिः । 
पुष्पवन्तःपुरोभाने पुषिपिण्यां संप्रयोजयेत् ॥ 

तिनायक्रः 

पुष्पवसन्तंः-मेकरागः (रलाङ्गीमेरुजन्यः) 
(आ) सगमपधनि-स. 
(अव) सनिधम्रगरि-स. 

मञ्च 

पष्पिवद्धा-धवावृत्तम् 
आद्यचतुथ पञ्चमषष्ठे नवममथ च निधनगतं 
ये च ततोऽन्ये येषु घुर यदि भवति चरणगतिविधै। 

सा निकृतिस्स्यात्पुष्पविब्रद्धा द्विजगणमुनिगणपरिपरिता 

भीमणिणादो चण्डपवाही बिअरदि वरतणुसु्टपवणो। 
[भीमनिनादश्चण्डग्रवादी विचरति वरतु सुखपदनः| ॥ 

भरतः 

पुष्पाञ्जलिः - हस्तः 
प्रणतोन्मुखकोदण्डसमानमु्ुखाकृतिः। 
शि्टाज्गुलिकरदन्दं पुष्पाञ्जङिरिति स्मृतम् ॥ 

उमा 

पुष्पापचयः- संगीतशङ्गाराङ्गम् 

कामिनामन्योन्यानुरागहेतुः छसुमपडवादिग्रहणे विश्रमः 
पुष्पापचयः। 

भोजः 

पुष्यकः--तानः 

गान्धारम्रामे नारदीयतानः। 
पनजिरिगम नान्यः 

भुव्यदस्तः 
धङ््ठस्तजेनी चापि कनिष्ठा च यथाक्रमम्। 
भ्सृताः स्युः प्रचाटिताः रेषे दे छुश्छिते तरे । 
चलपक्षकरस्सोऽय पुष्यार्थं संप्रयुज्यते ॥ 

पुष्याभिनयः 
छटपक्भदस्तेन कर्तव्यः । 

महार 

प्तः 
ेखयानविमानानि चर्मवर्मध्वजा नगाः । 
ये श्यन्ते हि नास्य तु ख पुस्त इति संकषितः ॥ 
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पुस्तस्तु त्रिविधो ज्ञेयो नानारूपग्रमाणतः। 
सन्धिमो व्याजिमश्चेव वेष्टिमश्च प्रकीर्तितः ॥ 

पूगीषिदारणकला--कलय 
ठञ्च पूर्वरचनिका- 

यदि नोऽभिधने हानिरतिभिन्ने हदो भयम्। 
सन्देहदिग्धहदया कुयौत्पूगीविदारणम् ॥ 

धृत्वा भूमौ करो या चरणयुगमपि प्राक् प्रकण्यान्तमू्ं 
छयात्पश्यासदेशेन्न मितगतिख्घुन्यस्य कटरारिकाये । 

पुगीं चाथोभिनत्तिदय॒मगततुरुता वक्षसा यत्र सोक्ता 
वक्षः पूर्यङ्गभेन्तीयमितगुणकला नागमहक्षितीरौः ॥। 

नागमह्वुः 

पूरिका- मृदज्गवमे पुटे देयं वस्तु 
भक्तं चिपिटके खाजानाम्। तेषामन्यतमेन जखमिश्र भस्म । 

नरियणः 

पूणंम्--उदरम् 
सथूररूपं भवेत्पूण तुन्दिके सिते तथा ) 
जखोद सामिषे व्याधौ विनियोगोऽस्य टदयते ॥। 

विषदासः 

तुन्दिखाभिनये गर्भे तथाश्वासनिरोधने ) 
जलोदरे चात्यराने पूणे जठरमिष्यते ॥ 

सोमेश्वरः 

पूर्णं :---कपोरः 

कपोरावुन्नतौ पूर्णो तौ गर्वोत्साहगोचरी । 
विप्रदासः 

---नारकभेदः 

पूर्णस्य नाटकस्यास्य मुखायाः पच्च सन्धयः। 
उद्ाहरणमेतस्य कृटयारावणसुच्यते ॥ 

शारदातनयः 

पू्णकङ्ाल :--देशीताटः 

दाश्वत्वारो गो कमात्। ००००5। वेमः 

ूर्णकाम्भोजी- मेखरागः ( हरिकाम्भोजीमेरजन्यः ) 
(आ) सरिगमपनिस. 
(अव) सधपमगरिस. 

मञ्ज 

पूर्णं चन्द्रः-देशीतारः 
पूर्णचन्द्राभिधस्ताटः सिला चन्द्रबदाकृतिः । 
दरतमाने द्रुतो ज्ञेयो रघुभिखिमात्निकः । 

एको दयो च ब्यन्धैव चत्वारः पञ्चच क्रमात् । 
एवै च स्यु्करमेणेव दूताश्च रुषबोऽथवा ॥ 

षणं चन्द्रिका--मेढरागः ( धीरदाङ्राभरणमेटजन्यः ) 
(भा) सरिगमपमधनिस., 

(भव) समनिपधपमगमरिस. 

-मेरराग 

(आ) सन्रिन्गमन्पच०्००्न्स. 
(अव ) सनि०्०्न्पन्म० ०० रिस. 

मेखलक्षगे 

मञ्ज 

-मेररागः (शङ्कराभरण्मेलजरागः ) 
स्यात्पूर्णचन्द्रिकायां त्वरो मेषकुञ्जरलयागः। 

(गनिरोपः) परमेश्वरः 

पूर्णताटः- देशीता 

एकाद्येकान्ततो वृद्धिहासाभ्यां क्रमतो द्तेः। 

वीजपुराकृतिधरैः पञ्चर्मिं्तिरसर्यकैः । 
पूणंताछः समादिष्टः पूर्णविश्म्भराव्रता। 

कुम्भः 

पूणंपञ्चमः- मेखागः 

(भा) सन्रिन्गम०्न्यन्न्निस, 
(शव) सनिन्न्न्मन्पन्गरिन्स. 

मेख्रष्चे 

र्णमाटवी-मेलरागः ( मायामार्वगौरमेरजन्यः ) 
(आ) सरिगपधनिस. 
(अव) सनिधपमगमरिस, 

मञ्ज 
पूर्णमालिनी-मेररागः (चक्रवाकमेखजन्यः) 
(आ) सरिगमनिधनिष्धनिस. 
(भव) सधमगरिस. 

मञ्ज 
पूर्णरागगानफलम् 
आयुधं्मो यज्ञः कीर्तिः वुद्धिसौल्यधनानि च। 
राञ्याभिघरद्धिः सन्तानः पूर्णरगेषु जायते ॥ 

नारायणः 

पूणवासा- श्रतिः 
मध्यमस्य प्रथमा श्रुतिः । पाट्कुरिकिं सोमः 
धस्य मते मध्यमः त्रि्रुतिरेव । 



पर्णर्यामरा 

पूर्णयामला- मेररागः (षड्धमार्गिणीमेरुजन्यः) 
(आ) सरिगमपधनिस. 

(अव) सधपमरिगरिस. 
मन्न 

पूर्णषडञं-मेररागः (मायामाख्वगोखमेखजन्यः) 
(आ) सरिगमपधस. 
(अव) पमगरिसनिधनिस. 

मञ्ज 

पूणंपाडवः--रागः 

न्यासांराग्रहमभ्यममधुरो. . .. . .मध्यमाधारः। 
मध्यमया सहजातो जाला स्यात् रागषाडवः पूर्णैः ॥ 

मान्यः 

मभ्यमप्रामसंभूतो मध्यमांरान्त एव च । 
विकारान्मध्यमाजातिसंभूतष्षाडवस्वरः ॥ 

कद्यपः 

पूणो --श्रुतिः 

पञ्चमस्य प्रथमा श्रुतिः । 
सुधा 

भ्रति 

मध्यमस्य द्वितीया श्रतिः । मण्डलीमते तारमध्यमस्थेव। 

मून 
मूखेनासेदे द्रष्टव्यम् । 

पूणोट :- रागः 

निणीयतेऽथ पुणाटो भिन्नषड़जसमुद्धवः। 
धैवतांञो भवेन्न्यासे मध्यमोऽयमितीरितः ॥ 

रिः 

पूर्णोदयः- मेरुरागः (धीरशङ्कराभरणमेलजन्यः) 
(आ) सरिमपधस. 
(अव) सरिपमरिगरिस. 

मञ्ज 

पूर्वः देश्ीतारः 
पर्वते द्रतौ द्रन्द्ौ गद्रय द्य भवेत्। ००५5ऽ॥ 

रक्ष्मणः 

पूर्वक्णिका- मेखरागः (मायामाखवगोरमेर्जन्यः) 

(आ) सरिगमपधनिपस. 

(अव) सथपमगस. 

पूर्वरङ्ग 

पूर्वगोडः- रागः 

पूवो गौडः परियक्तो नित्रयो रागसंभवः। 

---उपाङ्गराग 

तारस्थनिम्रहान्तांञः सगयोः समयोयुंतः। 
संगयाः षड्जभूयिष्ठ छषभेण विसर्जितः । 
ूर्वगोड इति ख्यातः पूर्वदेशजनप्रियः ॥ 

देरावाखगौडस्य नामान्तरम् । 

ूर्वगीलः- मेखूरागः (धीरशङ्करामरणमेकजन्यः) 
(शा) सरिगमपनिषवनिपधनिस. 
(अव) सनिधनिपमगरिस. 

मञ्ज 

ूर्वमोटीरागध्यानम् 
व्याघ्रासनां मञ्जुखुरनहारिणीं 

पुण्डृश्ुपालाङ्करबाणधारिणीम् । 

रक्ताम्बरा पी तसुवर्णकञ्चुकां 
भजामि निय वरपूर्वगोलिकाम् ॥ 

। रागसागरः 

ूर्वफल्गुनीहस्तः 
पूर्वफल्गुनी निदरने वाम्रचूडहस्तः । 

पूर्वफस्गुन्यमिनयः 
हस्तयोस्ताम्रचृडेन कर्तव्यः । 

पूर्वभाद्रामिनयः 
सङ्कीर्णपताकहस्तेन कर्तंञ्यः। महारा 

पूवभाद्राहस्तः 
पताके मध्यमा वक्रा तरे सम्यक् स्प्रशे्षि । 
सङ्कीणाख्यपताकोऽयं पूर्वभाद्रार्थके भवेत् ॥ 

शक्गार 

पूर्व भावः--निर्वहणसन्धयङ्गम्. 

पूवैवाक्यश्चष्दे द्रष्टव्यम् । 

पूवेरङ्धः 
पूैरङ्गस्सभापूजा, 

शभङ्कर 



पैः ३५८ परव 

पूर्वरङ्गः पूरङ्प्रयोगफलम्. 
यतो रसात्मकस्यास्य प्रयोगे प्रयुयु्षिते । एवै यः पूर्वरङ्गं तु विधिना संप्रयोजयेत् । 

रज्यते वै सहदयैः पुवेरङ्स्ततः स्मतः ॥ नामं प्राप्लयादबर पचात च गच्छति ॥ 

स पादभागरसकरः परिवर्तेरसमन्वितः। शारदातनयः 

3 प्रयोगोऽय } यतो रदे पूर्वमेय अयुज्यत । पूवरामकृतिः---क्रियाङ्गरागः 

तेनोक्ता भरताचार्यप्रमुखेः पू्ैरङ्गता ॥ मारामग्रहविराजपेश्ञखा पूर्णसप्रकशचदीरसाछिनी। 

रङ्श्षब्देन तत्कर्मोच्यते तौयेतरिकाश्चितम् । साधिकस्वरखुषुप्रसारिणी पृवेरामकृतिरी्तीषिणी ॥ 

तत्पूवै भागो विद्धिः पुवैरङ्गः चदीरितः ॥! कुम्भः 

सोपोहटनास्तद्धिना वा धरुवा खरथापनी मुखाः | ूर्वरामन्री--रागः (वरो वादनक्रमः) 

सूत्रधारप्रवेशाथा यतोऽस्मिन्पूवेमेव हि ॥ मध्यं स्थायिन करत्वा तमेच द्रततां नयेत् । 

प्रयुज्यते ततः पूवे रङ्गताचास्य सम्मतता । तत्परं स्वरसुक्ता च तुरीयं तु विस्न्य च ॥ 

वतुरश्रत्यश्रभेद्ाद्धिविधस्स पुनर्हिंधा ॥ पुनः परं स्वरं खषा पञ्च पच्च विटम्न्य च । 

शद्धविष्रविभेदेन प्रथगे्वं चतुर्विधः । स्थायी यदावरेष्ेण प्राप्यते जायते तदा । 

करणोङ्गहारराहित्यलुदधताचिघ्ठतः पुनः ॥ सस्थान प्रथमं रामकृतेरस्य हितीयकः॥ 

तत्तद्धावोऽथ चिच्नादेः मागिमिन्नधववायुतः । पूरववाक्यम् _ निषैदणसन्ध्यङगम 

चतुरशरस्तथा उयश्रः षड्धः कैद्िचदिष्यते । पूर्ववाक्ये तु विङेय यथोक्तर्थ्दरोनम् । 
केषांचम मते सिश्रो इय सम्मिश्रणान्मिथः ॥ + ॥॥ भरतः 

कुम्भः 1 

। यथा-रल्नावस्यां इदानीं सफलेयादि बान्नव्यवाक्यम्। 

पूरवंङ्ाङ्ानि म् 
अमिनः 

शस्या्गानि तु कायांणि यथावद् नुपृचसः । पूर्वभाव इति नाम छतवा ~ रक्षणमाह ~ प्राग्भावः छृदयदृशे- 
तन्तरीभाण्डसमायोगैः पाठ्ययोगक्रतेस्तथा ॥ नम् । यथा--सफुटमेवेयादिवासवदत्तावचनम् । 

प्रलया्षारोऽवतरणं तथा द्यारम्भ एव च । (त 
रन्नावस्या न्ध्याद्यक्तसदशवाक्यदशोन 

आश्रावणा वक्तपाणिः तथा च परिघटूना ॥। < > रवाक्यदरे पू्ववाक्यमङ्गमस 
शै स्थाने केचिदामनन्ति। यथा-- मुद्राराक्षसे इदं च वक्तव्यो 

सङ्नोटना ततः काया मागीसारितमेव च । (निजं 
> इत्यादि चाणक्य वाच्यम् । 

व्येष्ठमभ्यकनिष्ठानि तंथवासारितानि च ॥। त 

तानि तु ४ । ॥ बीजोद्धाटनं पूर्ववाक्यम्। यथा- वेण्यां क सा भायुमतीयारि 
परयोक्तमिः प्रयोऽयानि तन्तरीभाण्डकृतान च ॥ भीमवाक्यम् । 

ततस्सवैस्तु कुतपैः संयुक्तानीह कारयेत् । यवनिका :--मेररागः 
विघाटथ चै यवनिकां मृत्तपाछ्यक्रतानि तु ॥ पूर्वसारङ्गः-मेरराग 
प म कोगलौ च रिधौ यत्न गनी यत्र च तीब्रको । 
८ 1 ं 91 4 ब् महच तीव्रतरः प्रोक्तः पू्व॑सारङ्गके पुनः ॥ 

कवधमानमथापीह् ४ सायै गेयः । सष्टोविलः 

ततश्चोत्थापनं कायं परिवर्तनमेव च । 
नान्दी श॒ष्कावकृष्टा च रङ्गद्वारं तथैव च ॥ पूवां रागः 

चारी चैव ततः काया महाचारी तथैव च । समस्वरा निरितरा सांशमन्द्रोरसवे भवेत् । 

त्रिगत् प्ररोचना च पूर्वरङ्गे भवन्ति हि ॥ पूवां पूर्वसमुदधता वेशभाषाविचक्षणेः ॥ 
भरतः | हम्मौरः 
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पूवाषाढाभिनयः 
युक्तचन्द्रहस्तेन कतैव्यः । _ 

महारा 

पूर्विंकल्याणी- मेररागः 

(भा) सरि०्व्ग०्न्पव्यन्निस. 

(अव) सनि०्थन्पमन्ग०न्रिस, वक्रम् ) 
मेखुरक्षणम् 

पू्विकल्याणी-मेरूरगः (गमनशूममेरजन्यः) 
(आ) सरिगमपधनिपधपस. 
(अव) समनिधपमगरिस. 

मञ्च 

ूर्वकल्याणीरागध्यानम् 
सखीवरकराख्ितां विवरतगोद्ध बाहूद्यां 
नताङिवरठेखिकां विषमपादनाल्यस्थिताम् । 

सिताम्बरधरां ङसस्रसवदामभूषीडतां 
भजामि सुविखासिनीं सनसि पूर्वकस्याणिकाम् ॥ 

रागसागरः 

पूर्वारागध्यानम्, 
, अमरतकठनिमङ्गीमद्भनायोत्तमाङ्को 

हरिणशिद्युविखेखामाछिकासेव्यलीखम्। 
मधु चषकरुकी विन्यस्तदहस्तां प्रशस्तां 
कनकमयसुचेखां पूर्विकां चिन्तयामि ॥ 

पूवी--मेरराग ; 

गोरीमेटसमुत्पश्ना षडजोद्राहसमन्विता । 
न्यासांशगखरोपेता पूरौ सा सुखधायिनी ॥ 

साय गेया । 

पूवी- मेर्रागः (भायामास्वगौल्मेरुजन्यः) 
(आ) सरिगमपघनिपस, 
(अव) सरिपपमगरिस. 

रागसागरः 

भहोबिरः 

मञ्च 

पूवोत्तराषाहाहस्तः (पूर्वोत्तराषाढे दे द्वे आमरुकवत्) 
भरतार्णवसंपरोक्तः संयमामिधहस्तकः । 
पूवांषाढोत्तरे योज्यो भरतार्णववेदिभिः ॥ 

*"शङ्गारः 

संयमहस्तो मुनिहस्तपयांयः । 
धधेचन्द्रेद्यनाभिका कनिष्ठा छुञ्चता वले । 
युक्तचन्द्रसमाख्याते पार्थोक्तमतसङ्गहे ॥ गकारः 

पृथग्वाचम्, 
गीतनृत्ताभ्यां विना केवट बाद्यप्रयोगः। 

विवादे च परीक्षायामुत्साहे लयागकर्मणि । 
भूयते च यदा बात प्रथग्बाये चदुच्यते ॥ 

देवगेष्टे नृपावासे गजबाजिपदाभ्तिके । 
आहवे चोर्सवे चेति तद्रद्न्येषु कसु ॥ 

गीतसृत्तर्विना यन्त॒ भोगाथ बाद्यते यदा । 
तदपि प्रोच्यते प्रज्ञः प्रथग्वादै प्रथग्विधम् ॥ 

सोमेश्वरः 

पृथम्बाद्यम् 
वाद्यशब्दे द्रष्टव्यम् 

एच्छा--सक्षणम् 
यत्राकारोद्धतवाक्यरात्मानमथचा परम् । 
परच्छन्निवायिधत्ते ऽथ सा प्रच्छेयमिसंञ्गिता ॥ 

पृच्छा-- सोकादिपरवशतया आत्मानं बा परं वा परोक्षे 
संबोध्य परच्छनिवाभिधानम् । तननोत्तरमपेक्षते। तसैव प्रयाय- 
कत्वात् । यथा-रामचरिते सीतां द्रा दटुमानादं स्थाने इयादि। 

पृच्छा-रक्षणम् 

्यत्राकारोद्धवेवीक्थरात्मानमथवा परम् । 
पृच्छश्निवाभिधत्तेऽथ सा प्रच्छेयभिसंज्ञिता ॥ ` 

भरतः 

किं भीमादिति शोके वरेण्यं) ्ाकारेणाभिप्रायसूचकेन , 
काक्वादिनोद्धतानि दध्योतितश्क्तिकानि वार्वुधानीति भावः। 
यत्न भानरसोपेतमिलन्ये प्राच्यै पादमधीयते । 

भमिनवः 

पथुला- चतुष्पदागीतम् | 

त्रिखयां स्स्पनाक्या च सुषुमारविचेष्टिता । 
गुरुताक्षरप्राया प्रथुला परिकीतिता ॥ 

वेभः 
पथुला- गीति | 

ठक्ष्मोच्यतेऽथो प्रथुलाख्यगीतेस्संभावितावरसकटे च वेम्। 
` रष्वक्षराणां बहुरप्रयोगोऽपरं भवेदेष तयोरविदोषः ॥ 

शिष्ट मागधीगीतिरक्षणे द्रष्टव्यम् । 
रघुनाथः 

पृथ्वी-मेररागः (स्यामलाङ्गीमेलजन्यः) 
(भा) सगमपनिधनिस. 
(भव) सनिधप मरिस. 

मञ्ज 



परथ्वीकुण्डरूतारः 

पृथ्वीङ्कण्डलतालः-देशीतारः 
पुथ्वीकुण्डरुतारस्तु जायते षष्टिमातिकः। 

तानरत्नाकरं नामेतस्यास्माभिः प्रतिष्ठितम् ॥ 
पृथ्वीषुण्डङताङे स्यु नोयस्तो ननभायती । 
यतौ तो यगणश्रैव जगणाच्च गुरुः कमात् ॥ 
11||, 155,55॥, ।।।» 555, ऽ ||| 55, ऽ।।, 15 5) 
ऽ।}, 55।, | 55, ।ऽ। ऽ ०गुरवः, २०-घवः 

पृष्ठटुरिता-सुडपचारी 
पादशचेछुश्चितः प्रे टुखितोऽङ्गरिप्रष्ठतः । 

पुनश्च टुठितस्स्थाने स्याख्र्टटुटिता तद् ॥ 

पृष्ुस्वस्तिकम्--करणम् ~ 
चारीं कुर्वन्नपकान्तां भुजावुद्धेष्टय विक्षिपेत् । 
धपवेष्टयोक्षिपन्नेतो सूचिमेकाङ्किणा भजेत् ॥ 

ततखिकविवर्तेन विदधीतपराड्यखम् । 
परे सन्यस्य पादस्य वामेन स्वस्तिकं यदा ॥ 

धृष्ठस्वस्तिकमार्यातं प्रष्ठस्थान्वेषणे तदा । 
अन्ये स्वेश्तिकमिच्छन्तः प्रष्ठतः करयोरपि ॥ 
विनियोगे वदन्यस्य सङ्गामस्य परिकरमे । 

विसष्टवस्तुग्रहणि सदन्वेषणभूषणे ॥ 

पृष्ठानुसारी-बाहुः 
पृष्ठतस्सरणादप्रष्ठालुसारी बाहुरीरितः। 

वीरिकाग्रहणेऽन्वेषे तूणाद्राणम्रहे तथा ॥ 

पृषोरक्षेपः--पादपाटः 

पृष्ठतश्चवरणोत्कषेपात्परण्ोर्षेपः प्रकीर्तितः । 

पृषोत्तानतरम्-देरीस्ानम् 
पकः पुरस्समः पादः परचात्त चरणोऽपरः । 
भूरषटाङ्गखिप्र्ठद्चेत् प्र्ोत्तानतटं भवेत् ॥ 

पृषटोदत्तम्-पादमणिः 
सः कृत्वा समोते विनैव तरताडनम् । 
प्र्ोन्मुखीभूततखी पादवामिमुखपार््णिको ॥ 
चरणी तिष्ठतो यत्र प्रते तदीरितम् । 

खु्धा 

भकश्षोकः 

ज्यायनः 

खुक्पणः 

वेमः 

३ ८० 

वेमः 

तेप 

पेक्खणम् 
पेकृखण तूच्यते नृत्त गीतशाब्दप्रबन्धजम् । 
नानार्थरससम्पन्नं नरनारीप्रवर्तितम् ॥ 
विचितं च मनोहारि स्वेच्छया कल्पितकरमम् । 

वेङ्गखा- मेररागः मेचकल्याणीमेरुजन्यः) 
(आ) सरिगमपनिधनिस. 
(अव) सधपगरिस. 

मञ्ज 

पेतामहकपालगानम् 
षटू पितापुलके तारे रूपसाधाररागतः। 
पेतामहं द्वितीय स्यादित्युक्तं प्रिथिवीभरेता । 

कुम्भः 

पै्चाचः- तानः 
षड्जग्रामे नारदीयतानः 

निसरिगमपध। 

पेसरः- वायप्रबन्धः 
अय वेसारसमुदायनामभ्यां च ठ्यवष्ियते । 

आतोद्यानि समस्तानि वान्ते च प्रथक् प्रथक् । 
खण्डे खण्डे यदा तदज्ञैः पेसरस्स तु कथ्यते ॥ 

सोमेद्रः 

वैसारः- वादप्रबन्धः 
खण्डस्स्याटरथगातोद्यवायेः पेसारसंक्ञकः ॥ 

शार 

पौण्डरीकः- तानः 
मध्यमग्रामे नारदीयतानः 
घनिसगमप 

नान्यः 

पोरविकारागध्यानम् 
तलुगौरी पौरविकाऽऽयतवेनी मिितकट्कीवन्धा । 
डोखन्दोखनखोखा नीरनिचीटा सथो मुदिता ॥ 

सोमनाथः 

पोरवी -मूछना 
अम्भोधररवाकारान् पूर्वत्र कुरते स्वरान् । 
पौरवी धैवते मूट्धो विधिर्चालाधिरैवतम् ॥ 



पैरवी 

पौरवी- मूर्छना 
मध्यमग्रामे षष्ठी | 
(आ) धनिसरिगमप. 
(अव) पमगरिसनिषध. 

पंडितमण्डली 

पोराटी- रागः 

धांरान्यासम्रहणसरिगप्रचुरा च तारगान्धाया । 
मध्यममन्द्रा पणां पराली सूरिभिः प्रोक्ता ॥ 

नान्यः 

गतारा मन्द्रमभ्या च प्रहीरान्यासंधवता । 
सरिगप्रचुरा प्रोक्ता पौराली परिकीर्तिता । 

मतर््खः | 

धवतांशञब्रहन्यासा पच्चमंर्षभवर्जिता । 
षड़जमन्दरा मतारा च पौरास्यौडुविता मता ॥ 

सोमेदखरः 

अनन्तरं तु पौराली जाता मारवकेशिकात्। 
न्यासांराग्रहषड्जा च षड्लमभ्यमभूयसी ॥ 
संपूर्णां वर्णिता सेयं गीतलास््रविशारदैः 

दरिः 

षड़जन्यासग्रहोपेता जाता माखवकेशिकात्। 
ष इजमध्यमभूयिष्ठा पूणो पौराछिका मता ॥ 

जगदेकः 

पौराली मिन्नषड्जोस्था धवतांशारिकोमला । 
समयः प्रचुरा ज्ञेया मन्द्रधेवतभूषिता ॥ 

मोक्षः 

पौरुषरसप्रमविरास्षः- सूडपरबन्धः 
रगे कर्णाटबङ्गाले सपौरुषरसात्परः। 
प्रेम्णा विखासनामायं मबन्धो माधवभ्रियः । 

कम्भः 

पौणंमासः--तानः 
षड्जग्रामे निगहीनोडवः 
मरिसधप 

कुम्भः 

पोर्वाहिकम्-संगीतशृङ्गराङ्गम् 
कामिना पृकहकरणीयं पौर्बाहिकम् । 

भोजः 

पौशम्रू- शारीरमेदः 
ज्ञेयं पोरलश्ारीरं तारे रागप्रकारकम् । 

पाद्वैदेवः 

२३८१ 

प्र- प्रवेशकः- तारुचिहम् 

प्रकम्पिता- ग्रीव 
पुरः पदचाटप्रचख्नाक्कपोतगटकम्पवत् । 
भ्रकम्पितेति सा वां नाटथशास्त्र प्रशास्यते ॥ 

युष्मदस्मदिति प्रोक्ते देशीनाख्यविदोषतः । 
डोायां मणिते चैव प्रयोक्तव्या प्रकम्पिता ॥ 

ग्रकरणम््ू--रूपकम् 

यत्र कविरात्मश्यक्तया वस्तु शरीरं च नाशकः चैव | 
सौरपत्तिकं प्र्रुते प्रकरणमिति तूधेजञंयम् ॥ 

यदनार्षमथाहाय काय्य प्रकरोयभूतराणयुक्तम् । 
उरपन्नवीजवस्तु प्रकरणमिति तदपि विज्ञेयम् । 
यज्नाटके मयोक्तं वस्तु शरीरं च बृचिभेदाइच्र ॥ 

ततप्रकरणेऽपि योऽय सरक्षण सर्वसन्धिषु तु । 
विप्रवेणिक्सचिवानां पुरोहितामायसार्थवाहानाम् ॥ 

चकितं तननेकविधं ज्ञेयै तत्प्रकरण नाम । 
नोदात्तनायककरतं न दिव्यचरिते न राजसंभोगम्। 
बाह्यजनसंप्रयुक्तं तदुज्ञेय प्रकरण तदुज्ञः ॥ 

दासधिटश्ेष्ठियुते वेदारू्युपचारकारणोपेतम् । 
मन्दङ्करुस्ीचरितं काव्य काय प्रकरणे तु ॥ 

सचिवरेष्ठित्राह्मणपुरोहि तामायसार्थवादहानाम् । 
गृहवातौ यल भवेन्न तद वेदयाङ्गना काया ॥ 

यदि वेशयुव तियुक्तं न कुर्स््रीसङ्गमोऽपि स्यात्। 
यदि वा कारणयुक्यो वेराक्ुरुखीकृतोपचारः स्यात् 
अविकृतभाषाचारं तत्र तु पाटथ प्रयोक्तव्यम् ॥ 

सेक्षेपाव्सन्धीनामथानां चेव कर्तव्यः । 
लङ्कान्तरारखुविदितः म्वेश्ञकोऽ्थंक्रियां समभिवीक्ष्य ॥ 

भरतः 

अतर प्रधनरक्षणं तु- । 

वस्तूर्पाच, कथाशरीरं तु यथोचिते कल्पनीयम् । अनार्ष 
बृहत्कथादि । तस्माद् राह्य वस्तु । विप्रवणिगादि नायकनायिकाः। 
प्रस्यातराजर्धिनिषेधान्नाटकासकरणस्य चेलक्षण्यम् । प्रकरण 
प्रायशो खोकव्यवदहाररृष्टम् । दिव्यचरितमलमेकिकमिति निषि 
द्धम् । कन्न्ुकप्रश्रतयोऽन्तःपुरजनः। तद्य तिरिक्तो बाह्यजन- 
इचेष्टद्।सादिः भ्रवेडाकादौ कायेः। मन्दानां स्त्रीणां चरितं 
वाऽस्मिन्प्रयोज्यम् । वेश्याुलस्तियोस्सहसमावेश्चः प्रतिषिद्धः। 
धथवा वयोः प्राधान्येन खमावेशः स्यात् । ४&मिनबः 



प्रकरणम् 

धीरष्ान्तदच सापायधर्मकामाथेतरपरः ! 
शेषं नाटकवत्सिधभ्रवेडकरसादिकम् ॥ 

नायिका तु दविधा नेतुः छुखस्ती गणिका तथा | 
कुखजाभ्यन्तरा वेश्या ब्राह्या नातिक्रमोऽनयोः ॥ 

भाभिः प्रकरणं त्रेधा द्वाभ्यां सद्कीणमुच्यते । 
सङ्कीण तत्प्रकरणे यलसयाटूर्तसमाष्कम् | 

रित्पादिग्यपदे रो भवेदेदणसमागगः । 
भाषेत प्राकृतं वेहया सस्कृतं कुरखनायिका ॥ 

शकारः कटनी चेटी धमसास्तबहिष्कृताः। 
विरचेटादयो बाहथा निय प्रकरणे मताः ।} 

शन्यूनाधिकपञ्चाङ्कतवादिखक्षणसंयुतम् । 

दश रूपकं यत्तु तद प्रकरणं भवेत् ॥ 

पदमावतीपरिणयो विप्रस्य चरितं भवेत् 

तथैव मृच्छकटिका बणिजदचरित भवेत् ॥ 

कुटस्त्रीनायिकं तत्त मारुतीमाधवाभिधम् । 

यथा तरङ्गदत्ताख्यं गणिकानायिकट्भिवम् । 
तथैव मृच्छकटिका विहितोभयनाधिका ॥ 

दारदतुनयः 

तत्र विप्रचरिवं॑मृच्छकरटिका्यां । वणिग्वत्ते पुष्पभूषिते | 

रभायचरित तरङ्कदत्ते । 
त्रिरोचनः 

नवाङ्क श्ञारीपुलप्रकर्णं श्घोषकृतम् ¦ 

प्रकरणम् 
सामानि गीतच्छानीति संप्रोक्तानि चतुदेशच । 

मन्द्रकायुत्तरान्त च सप्तकं गीतकामिधम् ॥ 

चतुद॑शापि चोक्तानि बुधैः प्रकरणाहयाः। 
प्रस्तूयन्ते प्रकान्ते मागेतेसतु पश्चमिः ॥ 

अतः प्रकरणानीद प्रोक्तानि भरतादिभिः। 

बहुधा वस्तु तालाङ्गः प्रकर्षेण स्थितेयंतः॥। 

कुटकच्छेयकपदप्रकरिः क्रियते ततः । 
शाहः प्रकरण नाम मन्द्रकादि पुरातनाः ॥ 

कुम्भः 

प्रकरणिका- रूपकम् 
एवे प्रकरणी कायो चतुरङ्का तु सा स्मृता। 
एवं प्रकरणवत् । प्रकरणिकायाश्चरकारोऽङ्काः ॥ 

विष्णुधर्मोत्तरे 

प्रकरी 

प्रकरणिकषाया अपि उत्पाद्य चस्तु। यथा - नाटकस्य भेदो 
नारिका। एषा प्रकरणस्य सेदः | अत्र केचित् - “ एको भेदः 

म्रख्यातो नारिकाख्यः । इतरस््वप्रख्य।तः प्रकरणिकासंज्ञे नारी. 
संज्ञया द्वे काव्ये आशिते इति "'व्याचक्षणाः प्रकरणिकां प्रकरण- 

विक्चेष मन्यन्ते । तदसत् । उदेशरक्षणयोभरतेन अनमिधानात्। 

प्रकरी सप्तगीतमेदः 

धथ वस्तु प्रकयोः स्याश्चतुष्षण्मात्ररोभितम् । 
शम्धान्तास्तत् मालाः स्युः द्वितीयान्यविवर्जिताः॥ 

दितीयायाश्चतु्याश्च पद्छम्याख्च यथाक्रमम् । 

ताखा गुरुमिराख्याताः षोडशाद्रादश्चा्टमाः ॥ 

ततो द्वैकलमद्रक्यः कटा अस्यास्तु षोडर । 
इति वस्तूनि चत्वारि जीणिसाधोन्यथापि वा ॥ 

त्रीणिचा्धौनि चेदधमादौ दक्षिणमभेके । 

यद् तदपि वृत्तौ स्यादपूर्णमेव भवेत्तदा ॥ 

उपोहनं च तलादय स्तै चार्धविवर्जितम् । । 

उभयोः पक्ष योस्तन्र कर्तव्ये विवधेकके 1} 

वसतुन्यन्द उपान्यायां मात्रायां गमनान्तरम् । 

आसारितं कनीयः स्यादिति संहरण स्मृत ॥ 
दत्तिलः 

दैकरमद्रक्ये इति। याः कटा द्िकर्मद्रके उक्तम; ताः। 

उभयोः पश्षयोरिति । पूर्वार्धपश्चिमाधविपयाोसपश्षयोः । भासाः 

रितं कनीय इति । कनिष्ठासारितम्। स्थाने निरुक्तम् । 

--अथंप्रकृतिः 

फं प्रकस्पत्ते यस्याः पदाय कैवरूप् । 

अनुचन्धविहीनां तां प्रकरीति विनिर्दिरोत् ॥ 
भरतः 

कथा्रीरव्यापिनि पुनस्सहायविरोष एवासाधकःत्वात्करणा- 
भासमूते वर्वमानारंभः प्रकरीत्युच्यते । पताकेव हपलवत्यूयु- 
वन्ध विहीना च प्रकरी । प्रकरी लघुभिः प्रकरः प्रकरीत्युच्यते । 

स तु पुष्पादीनामेव स्यात्। यथा च पुष्पप्रकरः परार्थोपवरकादेः 

शयनस्थानस्यान्यस्य वा शयोभाये भवति । एवं महाप्रबन्धस्य 

छतुवर्णनादिभ्यो वा कोपि तद्विषो व्यापारः सा प्रकरीति कथ्यते! 

यथा ~ मैनाकं किमय रुणद्धि इयायदात्तराघवे । 
मोजः 

फट प्रकरप्यते यस्याः पराथ केवरं बुधेः। 
अनुबन्धविषीनं स्यासकरौमिति निर्दिरोत्। 

। भरतः 



भरकीणेम् ३८३ 

प्रकीणम्- हस्तः 
उदृष्टमृजुवक्राग्र तजेनी च सुसंगता । 

` मध्यानामिकयोः प्रे कनि चक्रतां गता ॥ 

प्रकीर्णमिति चिख्यातम् । 

प्रकृतिः 
प्रस्तारस्य विन्यासक्रमः । 

उमा 

प्रकृतिच्छन्दोघरत्तानि 
तथा हातसहश्नाणां प्रकृतो विंश्षतिभवेत् । 
सप्र वै गदितन्यज् नवसिदचैव सस्यया ॥ 

सष्ट्ाणि शर्तं चेक द्विपक्छाङत्तथव च । 

वृत्तानि परिमाणेन वृत्तक्नैः गदितानि तु ॥ 

्रक्षप्यभ्ू--आभरणम् 
कषेप्य नू युर विदयाद्रक्लाभरणमेव च । 

भरतः 

प्रगमः-- प्रतिमुखसन्ध्यज्गम् 
प्रगयणस्य पाठान्तरम् । 

प्रगमनम् प्रतिसुखसन्ध्यक्गम् 

भ्रगयणस्य नामान्तरम् । 

प्रगयणय्-प्रतिमुखसनध्यङ्गम् 
तत्त प्रगमनं यत्स्यादुत्तयोत्तरभषणम् । संगः 

प्रगमः प्रतिवक्भ्रेणिः। प्रश्प्रतिपन्थिनी वाक्, प्रतिवाक् तस्याः 

ञ्ेणिः अपकर्षतो द्व प्रतिवचने उक्कर्षतो बहून्यपि। यथा-- 
भानुमती दुर्योधनवाक्यानि। छिनो व्याप्तदिश्ामिति । ॥॥ 

उत्तरोत्तरवाक्य तु भवेलसरगयण पुनः । 
प्रगमने, प्ररामनमिति च पाठान्तरं वर्तते । 
प्रगयणमिति षूदिङब्दः । अन्ये तु प्रजाशब्दाद्विषिष्टिष्य- 

यज्लहब्देन सताक्रिना ब्युखत्ति कल्पयन्ति। प्रागयणमिति घन्ये 

पठन्ति । भरागिति पूर्ववचनम् । ततोऽयनं प्राप्तिः यस्यो्तरबच- 

नस्येति । 
समिनवः 

प्रगस्भा-- नायिका 
सेपूर्णयोवनेतृतीयवयःप्रशूढ- 

कन्दपे विभ्रमयुवा वनिता पगत्भा । 
लीनेव भर्तरि रतप्रथमावतारे- 

गाचधन्नाानिनसिसासयविशोघरम्या || 

मानवृततेः प्रगट्भापि धीराघीरादिभेदतः। 
त्रिधा स्युस्ताः पनर्यष्ठाः कनिष्ठाभेदतो द्विधा ॥ 

धीरम्रौढप्रकोपोदितमखिरबिकारान्तरं गोपयित्वा 

भर्तारं सद्रानादरमिलितविकारान्तेरः सान्टबयन्ती । 

घीराघीरपरगट्भा तदुभयगुणसमिभ्रिता स्यादधीरा 

कोपेनातञगे कान्त म्रकटितकटुवाक् ताडयेत्प्रीढरोषा । 
नीरकण 

प्रगल्भारभते स्वरं बाह्ये चाभ्यन्तरे रते । 
घपराघे प्रिये योषाद्धाषते परुषं मुहुः ॥ 

रार दातिमर 

यौवनान्धा स्मराकान्ता छंजञानन्दाविखा रुतौ | 
कुम 

प्रगीता- प्राते यातरवृ्तम् 

चतुमाननिकौ हौ, गगी 1 
धे-ष्र+ग+ग 

विरा! 

प्रघटराम्बुधिः- देशीतालः 
रघुर्विनदुत्रये मश्च द्रतद्रनद्र टघुल्यम् । 

गुरुश्च क्रमशो यत्र सो प्रघटराम्बुधिः स्मृतः ॥ 
तार्रस्ता 

प्रचला--हयुः 

मृहूर्विकाससंगेध्रासमचटखा हनुरीरिता। 
कोपे प्रयुज्यते जस्पे शष्छुट्यावेश्च चर्वणे ।। 

सोमेश्व 

प्रचुरता -एूच्कारमुणः 

ध्वनेः प्रचुरता नाम पी षर्त्वमुदाहतम्। 
कुड 

प्रच्छम्मा- श्रुति 

निषादस्य प्रथमा श्रुतिः । 
पाल्कुरिकि-सो 

प्रच्छाया-संगीतश्रञ्गाराङ्गम् 

अमातपादिविश्रमषटेमुः ठतागरहान्तरपत्राद्याश्रयः प्रच्छाया | 
भो 

प्रणग्रहस्तः 

कनिष्ठक स्विनक्रतो बध्रीयाच्छिखरोभयोः। 
प्रणयास्योऽधिवरेबोऽस्य परमात्मा प्रकीर्तितः । 
तत्रैव विनियोगः स्यात्कथितदशुलपाणिना ॥ 

मीरीम 

प्रणयि- ददनम् 
यत्प्रीणयति दृष्टस्य मनस्तसप्णय स्मृतम्। 

| सारदात 



[ 

प्रतापः-मेखरागः (कामव्धिनीमेरुजन्यः) 
(आ) सगमधनिस. 
(अव) सनिधपमगरिस. 

मञ्ज 

प्रतापरञ्जनी- मेकरागः ८ मायामारगीर्मेकजन्यः ) 
(आ) सरिगमपनिस. 
(अव) सधनिपमगरिस. 

मञ्ज 
प्रताप्वरारिका- रागः 

कम्पिता पच्चमे षड्जे धमन्द्रा भूरिपच्चमा \ 
षड जांरान्याससपन्ना स्यासखतापवरारिका | 

जगदेकः 

ग्रतापवरारी-मथम रागः 
धमन्द्र। सम्रहांसा स्यात् षड़जपञ्चमकभ्पिता । 

` श्रतापाख्या वरादी च विज्ञेया भूरिपच्वमा॥ 

--उपाङ्गरागः 

या मन्द्रधेवतोपेता षडूजमध्यमकम्पिता । 
भूरिपा गीयते वीरे सा प्रतापवराटिका ॥। 

भटमाघव,ः 

--रागः 

स्यासतापवरादी च धमन्द्रा कम्पसरिपा । 
दम्मीरः 

मरतापाख्या वरारी च षड्जाद्या चोपभाषया । 
द्वितीयचकारेण अंशन्यासाव्रपि सूचितो । 

मदनः 

-मेरुरागः 
मतीत्रतरसयक्ता प्रतापोपपदान्विता। 
वराटी च विना युक्ता तीत्रसेज्ञेन गादिका। 

द्वितीयप्रहयोत्तरगेया । 
सहोबिरः 

--रागः 

ततः प्रतापपूबां या वरारी साऽभिधीयते । 
कम्पिते पद्मे षड्जे मन्दररूपा च धैवते ॥ 
पञ्चमस्वरभूयिष्ठा षड़जांशन्याससेयुता । 

भ्रतापबराली - मेटरागः (हरिकाम्भोजीमेरुजन्यः) 
(आ) सरिमपधनिधपधनिस,. 
(अव) सनिधपमगरिस. 

ग्रञ्ज 

दरिः 

प्रतापरोषठरः 

प्रतापवेखाधुरी--रागः 

अथ प्रतापोपपदा भवेद्ेखधुढीपुनः। 
पथ्मर्षभहीनेयं आहता धेवतेन च ॥ 

हरिः 

प्रतापवेरावली--उपाङ्गरागः 
धेवतेनाहता नूनं पच्चमर्षभवर्निता । 
वेखावस्येव रागज्ञैः प्रतापादिः प्रगीयते ॥ 

भूटूमाधवः 

--रागः | 

रिपाभ्यां वर्जितेषेव कर्तव्या धवताहता । 
वेखाउखि; पतापादिः प्रतापप्रथिवीभुजा 

जगदेकः 

= प्रथमरागः 

वेखावली प्रतापाद्या धेवताहतिभूषिता । 
पद्वमषेभहीना च गेया गीतविश्ारदा ॥ 

मोक्षः 

-- रागः 

सेव प्रतापपूर्वा स्याद् .--हतारिपवर्जिता । 
दम्मीरः 

प्रतापवेराउली--रागः 
वेखाउली प्रतापास्या धतया परिवर्जिता । ” 

. मदनः 
प्रतापवधेनः- प्रबन्धः 

यलयानन्दकरेः पाटैः पदे रुत्साहसूचितेः। 
परेतापवधेनो रच्यः खरतेन्नकसैयुतः ॥ 

एवमुत्साहजनकेः पदैः पाटोपदोभितेः। 
इष्टनार्थेन रागेण बुधेस्ताठेन भाषया । 
प्तापवधेनो गेयो लकष्यज्ञेवेयकारकफैः ॥ 

सोमेश्वरः 

प्रतापवधेनास्योऽथ पटिस्तननेः मदस्ठरेः। 
बिरुदे रुचिरोऽस्य स्यादामोगस्तु पदान्तः 
प्रटिन्यंस इति स्यातः प्रतापादिश्च वधेन: ॥ 

हरिषाठः 

पटिः खरैः पदेस्तनर्विरुदैश्यान्वितो रसेः। 
प्रतापवधेनो वीरे पाटन्यासेन गीयते ॥ 

सोमराजः 

प्रतापरोखरः- दरीतारः 
भरतापरेखंरे दीप्हिरामान्तद्रुतद्यम् । 
5०५ वेमः 



प्रतापसिन्धुः 

प्रतापसिन्धुः- मेख्रागः ८ खरहरप्रियामेरुजन्यः ) 
(आ) सरिगमपधनिस. 

(अव) सनिपमरिगरिसस. 
मल्ल 

प्रतापाभरणम्-मेखरागः ( धीरङङ्कराभरणमेखुजन्यः ) 
(आ) सरिगमपनिस. 
(अव) सनिधपमगरिगस. 

मख 

प्रतिज्ञानम्--रक्षणम् 
न साधयामि ययेतदेवं कतास्म्यहं तदा । 
इत्युद्धवादे वाक्यस्य तस्रतिज्ञानमुच्यते ॥ 

यथा--मुक्कुटताडितके, ध्वस्ता इद्यादिभीमवाक्यम् । उर्वी 
सादि भीमोक्तशटोकश्च । 

भोजः 

प्रतितारः-देशीतारः 
प्रतिताले घुदन्द्रदृष्वे स्याद्रगनदयम् । 
| 1 ० 9 वेमः 

ख्घुना च द्रूताभ्यां च प्रतितालः भरकीर्तितः । 
| ० ० सोमराजः 

प्र्तिभा--वक्याथेः 
स स्वम्थ॑ममिधायोपरतेषु पदेषु पदार्थप्रतिपन््यनन्तरं उप- 

जायमाना इदं तदिति व्यपदे रया अनुपदेशसिद्धा हिताहितप्राति- 
परिहारहेतुः प्रबृयनुक्रल्य वुद्धि प्रतिभा । नि 

भजः 

प्रतिभायुतः 
सन्निधावपि मान्यस्य कतु कि्िद्यथापुरम् । 
बुद्धियेस्य विताय नरोऽसौ प्रतिभायुतः ॥ 

भावविवेकः 

प्रतिभेद्ः- करणम् 
रूपक्रियाविपयांस।त्पर्तिमेदो भवेद्यथा । 
वाद्यते लद्रय तज्ज्ञेम॑त्तकोकिख्या यदा | 
गुरुस्तदा विपञ्च्यादि वीणाभिरिति तद्िधिः॥ 

शाङ्ग 

--अवनद्धे करणम् 
म्रदङ्गानां तु युगपत्करणे प्रकते सति । 
अन्याक्षरप्रक्रमणं प्रतिभेदस्स उच्यते ॥ 
खघुद्रयानुकरणे प्रक्रान्ते हि तदादितः। 
गुरुद्रयायुकरणं (्रतिमेदः प्रकीर्तितः) ॥ 

नान्यः 

24 
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--वीणाकरणम् 
प्रतिभेदो विपयेस्ता भवेदपक्रियेव सा। 
यद् दूत्य सुरूयवीणायां वादयते विदा। 
विपञ्च्यादिषुं वीणासु तदा खघुरिति स्फुटम् ॥। 

कुम्मः 

यदा मत्तकोकिरायां द्रुतदयं वायते तत्सहकारिषु विपञ्च्या- 
दिषु एको रघुकाटः प्रयुक्तः स एव प्रतिभेदः । 

--पुष्करे वाचे करणम् | 
युगपत्करृेते करणे मृदङ्गानां यदुपरिकरणेन गच्छति । 

यथा--यद्धा धाधा णाधा मटिघे तमडिं घटेघटे दोघे घट- 
मस्थिणह खो खो । 

भरतः 

प्रतिभेदनम् शरङ्गरचेष्ठ 
वचसा न पिधायेव ज्ञापने क्रिययैव यत्। 
वध्वा प्रियापराधस्य भवेत्तसपरतिभेदनम् ॥ 

यथा-- खप्रवीक्षितमियादि (कालिदासस्य) 
कुम्भः 

प्रतिमद्रः-- देरीतारेः 
प्रतिम स्मृतः प्रज्ञे भगणः सणोऽथवा। 
ऽ ||| ऽ 
तारविद्धिस्सो कथित्कभ्यते डोकामिधः ॥ 

सोमराडः 

प्रतिमल्यः-गीतारङ्गीरः 
तारथाप्यमरदचैव विचारः फन्दसंज्ञकः । 
चत्वारः कथिताद्येते प्रतिमल्यास्तु शम्भुना ॥ 

सगीतसारः 

म्रतिमण्ठः- प्रबन्धः 
ताः पवां भवेदेव प्रतिमण्ठस्तथापरः। 
इहोद्भाधूवाभोगा गातन्यास्ताख्वर्जिताः। 
राौर्मनेदहरभ्येवं भतिमण्टो निरूपितः ॥ 

हरिपालः 

ग्रतिमह्ः- देशीतारः 
मगणो दत्य खो च प्ठुतश्च प्रतिमहके । 

142 माराः 

प्रतिमद्िकामोद्ः-देशीतारः 
जायते मदिकामोदे छढयै खचतुष्टयम् । 
|| ००9 ०9 सुधा 

तारखषस्तारः 



[1 

प्रतिमुखम् 

प्रतिष्ुखम्--गीताङ्गम् 
 विङेषवर्णाटङ्कारसोमितं अष्टगणं यथा -- कान्तोसि देव 

गिरिदुहिव्रपति जगतिप वलितक इंट इति । 
मन्यः 

---पन्धिः 

बीजस्योद्राटनं यत्र दृष्टनष्टमिव कचित् । 
मुखे न्यस्तस्य दरयेत तदे प्रतिमुखं स्प्रतम् ॥ 

भरतः 

प्रतिश्ुखरी--मादठिकः 
एतेः कतिपये्श्च हीने सुखरिणेो गुणः । 
स तु प्रतिमुखे युक्तो विदुषा वेमभूमुजा ॥ 

वेमः 

प्रतिलम्भः--प्रनन्धः 
ठम्भक्रलक्षुणे द्रष्टव्यम् | 

प्रतिरमरक्ष्मीः- देलीतारुः 
टद्रय दव्य खेदो खेदो सश्च ्दौ दमौ । 
लोटखल्लय च निदशब्दं छक्षम्याख्ये प्रतिरोमके ॥ 

20 मात्राः तारप्रस्तारः 

प्रतिखोपाचुरोमकः-देशीतारः 
नगणो भगणदचेव यगणो मगणस्तथा। 
भगणो जगणो खो च प्रतिरोमानुखोसके ॥ 

28 माचाः तालप्रस्तारः 

प्रतिखोमानुरोभिका-सुडपचारी 
व्ययासाद्रचिता सेव प्रतिखेमानुखोमिका । 

भलोकः 

सेति अनुखोमयिखोमा । 

म्रतिवर्तना 
म्रातिखेम्येन गातस्य दस्त आकिप्य वर्तितः । 
अरूपद्वनामाचेत्तदोक्ता प्रतिवर्तना ॥ 

सदयोकः 

प्रनिविच्युतः--वायप्रकारः 
प्रतिविद्य॒त एव नामान्तरम् । 

प्रतिविद्यतः--वाचपरकारः 
अनुगम्य यदातोच्य गच्छेत्समख्यं पुनः । 
श्रान्तवस्समवाचेषु तदा स्यासरतिविद्यतः ॥ 

भरतः 

प्रतिमेधः 

अल प्रतिविच्युत इयपि केषुचिदादरञषु पठितम् । 

---वायारूङ्रः 

विद्योतनाल्यतीपं तु वाद स्यासरतिविद्यतम्। 
मान्यः 

प्रतिशीरषः 
पुस्तक्रतक्षीषंः 

प्रतिद्यल्कमू- मृदङ्गवाचे करणम् 
अनुखारः मदिङ्खिकपाणविकददैरवाद्कानां यथा--घटमथि 

कुणकिटिघखाखा णखो णखो खोणाखा फछुटकटङ्ुणकिरि खरे 
घदिदि ण ण णासिथि प्रतिशस्कास्यै करणं | 

प्रतिशल्का- अवनद्ध करणम् 
चिकार भृदङ्गेन प्रयोगे तु ते सति । 
तथव पणवायेः स्यासरतिडस्कामिधा भवेत् ॥ 

नाम्यः 

म्रतिद्ुष्का--करणम् 
अंङसंवाद्यन्यतरस्वरव्यच्िकया यदा । 
तन्त्रयेकथेव करणै स्यान्भुख्यामुस्यवीणयोः । 
प्रतिशुष्का तदाचष्ट शाङ्गदेवो विदां वरः ॥ 

--वीणाकरणम् 

एकयेव यदा तन्त्र्या स्यान्मुख्यामुख्यवीणयोः । 
संबाद्यान्यतरयोः स्वरव्यञक्जिकया यद् । 
तदा तत्करणा नाम प्रतिरुष्केति गीयते ॥ 

कुम्भ 

ग्रतिषेधः--अवमरशेसन्ध्यज्गम् 

ईेष्सितार्थप्रती घातः प्रतिषेधः प्रकीर्तितः । 
५ भरतः 

यथा-रनावकीवृत्तान्तवर्णने ईप्सितार्थप्रतीघाते बा्रव्येण 
भ्रस्तुते तस्य प्रतिघातोऽन्तःपुरदाहेन । 

समिनवः 

--रक्षणम् 

कार्येषु विपरीतेषु यदि किञ्िररवतंते। 
निवायेते च काैज्ञैः प्रतिषेधः प्रकीर्तितः ॥ 

भरतः 



अतिष्ठा 

यथा - छन्नानांरकपहवे इत्र ठेतीयपादेन विपरीतकाये- 

भरवृत्तिरक्ता। आद्याधैन कायेज्ञ्वे नायिकायाः । तथापि निवारण 

तुरीयपादेनोक्तम् । अन्ये पठन्ति 

यद्राक्य वाक्यक्रुरारुपायेनामिघीयते। 

सदृशार्थामिनिष्प्या स ठे दति कीर्तितः ॥ 
भरतः 

वाक्यमिति वाक्यार्थो निषेधो वा नदीपूर च वषासु रोधको चृ 

इति सदशामिधानेन उपायेन निषेधः कृतः । 
भमिनवः 

म्रतिष्ठा-धरुवावृ्तम् 
चतुरक्षरं छन्दः । 

हितीय ख्घु सर्वत्र चतुणां यत्च दश्यते । 
सा पतिष्ठा यथा ~ पुष्कवादही (छा) पुष्पवाही । भरतः 

नायिकानां प्रयोक्तव्या प्रतिष्ठा प्रियसन्निधौ । 

माटचकैरिकश्चाल ती्श्चाचपुटो मवेत् ॥ १ 

प्रतिसंस्कार्यतिवृत्तम्- कथाशरीरम् 
इतिहासेषु यथाचितदृत्तोपनिबन्धने न्यायप्रवृततेरप्यफङवत्वं 

भनिष्टावापिफटत्वच दृश्यते । अन्यथा यत्मदत्तेरपि फर्योग्या- 

वधा्यते, तत्र तथा प्रतिसंस्कासे विधेयः । यथा-शाष्कन्तखादि- 

प्रतिसंस्कारः। 
भोजः 

प्रतिहाप्तः 
वीणायां खरावरोहे केवरं मभ्यमोत्छुवनम्। 

प्रतीक्षणम् संगीतशरज्गरा्गम् 
मदनार्तकामिकामिनी प्रतिपाटने अभिसारिका प्रतीक्षणम् । 

मोजः 

श्रतीहारी 
सन्धिविग्रहसंबद्धं नानाकायेसमुरिथतम् । 

निवेदयन्ति काय याः प्रतीहायस्तु ताः स्मृताः ॥ 
भरतः 

ग्रत्यङ्कः - देशीतारः 

गुरुतर घुदन्द्र प्रसङ्गे परिकीर्तितम् 5 ऽ5॥ वमः 
पघनीसनिधानिधपापमगा जगदेकः 

प्रत्यङ्गानि-( षर् ) 
रीवा करौ प्रष्ठमथोदरमूरू सजङ्किकौ । 
प्रयङ्गानि षडेतानि जीण्यन्यानि जगुः परे । 
जानुनी मणिबन्धो च भूषणानीति तद्विदः ॥ 

विपषरदासः 
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प्रीवादोःकुधिषषठोरुजङ्काः प्रयङ्गकानि भ् । 
ज्यायनः 

प्रत्यनुम्म-देशीतः 
रगणस्सगणश्चेव नगणस्तगणस्तथा । 

#॥ ध) खोगः ताले प्रयञुमर्मणि , 

प्रत्यालीदम्- देशीमण्डलम् 
अलीढस्य विपयांसास्लयालीढाख्यमण्डटम् । 

दाठब्रस्तारः 

नाव्यदूर्पणे 

--सानकम् 
प्रयालीदं विपर्यासादालीटावयवस्थितेः । 
अस्यापि देवता रुद्र इयाह भरतो स॒निः। 

आलीढयोनिते राश म्रखढीटेन मोक्षयेत्। 
। विग्रदासः 

प्रत्याहारः-पूरवरञ्ह्गम् 
छुतपस्य तु विन्यासः प्रलयाहार इति स्सृतः। 

तथावतरणं प्रोक्तं गायकानां निवेशनम ॥ भरतः 

तेपथ्यगृहद्वासयोर्मध्ये पूर्वाभिमुखो मादेङ्किकः, तस्य, पाण- 
विकौ वामतः, रङ्गपीठस्य दक्षिणतः उत्तराभिमुखो गायनः, 

स्यामे उत्तरतो दक्षिणाभिभुखश्िता गायक्यः, अस्य वमे 

वेणिकः, अन्यत्र वंश्चकारिको इत्येव छुतपचिन्यासः 1 छतं 

पाति । कुतः ्ब्दविरेषः । छ तपतीति छृतपो न शब्दविरोषः। 

शब्दविेषपाखकस्य नास्यमूमिकोञ्वख्ताधायिनदच । वगेस्य 

यो विचित्रो न्यासः स विप्रकीर्णानां एकन्न ठौकनात्मना प्रया- 

हारः । यद्यपि छुतपल्य विन्यासो मभ्य एव॒ गायकस्याभिमुख्यो 

रङ्कपीटस्मोत्तरतो गायन्य इति गायकानां विन्यासः, तथापि त्व- 

वतरणं नाम प्रथगुक्तम्। अङ्गानां गीवस्यावदर्यभावित्वं रञ्जक 

वरो ख्यापयितम् । गन्धव्येख गन्धवीश्वेयेकदोषेण खीगीतस्यापि 

नारदायैश्च गन्धर्वैरित्र संभावनाद बतारणान्तं वस्तुत एकमेवा- 

ङगम् । अन्ये निवेशने स्थानखरादाविति मन्यन्ते । 
असिनवेगुप्तः 

परत्युप्रनमतित्वम्- सन्ध्यन्तरम् 

्रतयुरन्नेऽथे मतिपिदर्ध्यम् । यथा चिकालाङ्के, मम शीष- 

वेदना गता । बुभुक्षा आगतेति विदूषकबाक्यम् । सागरः 

तात्काछिकी तु प्रतिभा प्रव्युतपन्नमतिः स्ता । सिंगः 

प्रथममजरी- रागः (वदो वादनक्रमः) 

पञ्चमे तु ग्रहं कृत्वा समारोदेत्त पञ्चमम् । 
आसाद्य ते विम्ब्यास्यात् द्रतं छुयौद धस्तनम् । 
तदधस्य सूरं दीर्धीकिय तस्मासपरं सणरोत् ॥ 
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वीरभ करत्वा तत्परं च पुनरप्यवरोहणात् । 

तं प्रोच्य तस्मादागदय ग्रहे न्यासः क्रियेत चेत् ॥ 

तथा प्रथममज्ञ्याः स्वस्थानं प्रथम भवेत् । 

वरोष्वस्या दहितीयस्तु स्वरः स्थायितया स्प्रतः ॥ 
वेमः 

--रागः 

अनन्तरं. ... . नाम्ना प्रथममञ्जरी । 

गान्धारमन्द्रा तारा च पेवतर्षभयोस्तद्ा ॥ 

गान्धारमभ्यमादया च अ्रहाशन्यासपव्वमा । 

शेषेष्वस्पत्वसंयुक्ता गीतज्ञिरमिधीयते ॥ 
रिः 

न्यासांडकमरहण.- रस्या 

लयक्तर्षसण. - -तारनादा । 

गान्धारमधभ्यबहूखा गङ्तेरूमन्द्र 
मन्द्रभ्वनिः प्रथममञ्जरिकाविखापा ॥ 

नान्यः 

षाडवा रिषभयागा मपांराथ गमोत्करा । 
, . .पग्रहन्यासाराका प्रथममञ्जरी ॥ 

मतङ्गः 

-- भाषाज्गरागः (वीणायां वादनक्रमः) 

स्थायिनं प्छमे मन्द्रं कृत्वा तेन सदह कमात् । 
स्वरानारुद्य षट् तेषां स्वराणामवसरोणे ॥ 

तृतीय तु विरम्ब्याथ कम्पयित्वा तुरीयकम् । 
स्थोयिन्यस्या यदा न्यांसः तदा प्रथममज्ञरी 1 
गान्धारस्तु ग्रहो मन्द्रः तस्या छश्षयेषु दश्यते ॥ 

वेमः 

--रागः | 

पद्वमांराग्रहन्यसां धनितारां गमोरकटाम्। 
रिवर्जिताममन्द्रां च प्राहुः प्रथममञ्जरीम् ॥ 

सोमराजः 

-भाषाङ्गरागः 

गान्धारमभ्यमानस्पा, धवतर्षभतारयुक् 1 
गेया शरदि शङ्गारे गमन्द्रापु्ण॑तान्विता । 
मध्यमांरोन भिय (१)न्ये तथा गीतेषु दशनात् ॥ 

भट्ूमाघवः 

अत्र पञ्चमो म्रहांशन्यास इयन्ये ! पञ्चप्रहवत्वादुत्सवे विनि. 
योगः । माधववक्यं ठेखदुष्टम्। ` 

प्रद रामुकुलहस्तः 

---रगः 

गमन्द्रा धरितारा च ्रहांशन्यासपञ्चमा । 
गमभ्यमात्पदोषा च ग्रोक्ता प्रथममञ्जरी । 

प्चमादिग्ेतस्तस्मात् उत्सवे विनियुज्यते ॥ 
जगदेकः 

--वयमरागः 

पांराग्रहान्ता गदिता गमन्द्रा 
गान्धारमभ्योत्कटतास्परोषा । 

कार्ण्यगेया धरितारकाया 

सा मञ्जरी स्यासथमादिङ्ब्दा॥ 
मोक्षः 

---रागः 

पच्वमांराग्रहन्यासा धरितारा गमोत्कटा । 
श्वङ्गारे चोत्सवे गेया प्रातः प्रथममञ्जरी ॥ 

मारायण, 

पश्वमांराप्रहन्यासा धरितारा गमोत्कटा । 

गमन्द्रा चोत्सवे गेया तज्जः प्रथममञ्जरी ॥ 
| हम्मीरः 

निपञ्चमात्र भाषायां ज्ञेया प्रथममञ्ञरी 1 
मदन; 

प्रथममजरीरागध्यानम् 
वियोगिनी कान्तवितीर्णपुष्प- 

सरजं वहन्ती चपुषातिमुग्धा । 

भश्वासमाना भियया च सल्या 
विधूसराङ्गा फठमञ्जरीयम् ॥ 

सङ्गीतसरणिः 

ग्रथममण्ठः- देशोतारः 
गुरुदरुतः रुतो यत्र मण्ठे प्रथमसंज्ञके । 
5०5 दामोदरः 

प्रदीपः -देशीतारः 

प्रदीपके गुरू रूपो 

प्रदीपामिरिखा--करा 
शिरस्समाधाय विखासकानां चये कराम्भोजधते हिः यत्र। 
चक्रेण या भामयते पदाभ्यं प्रोक्ता ्रदीपा्िरिखेति नाम्न 

5555 मदनः 

नगमद्धः 

प्रदृशमुङरहस्तः 

मुकुरे कनिष्ठापि किञ्िदरक्रितमाम्यदि । 
नान्ना भदेरामु्कडी योज्योऽय सार्सार्थके ॥ 

प्रदेशः प्रष्ठदेशः। शङ्ाररोखरः 
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प्रध्वानम्--इस्तः 
हस्तेनास्फाखनं च स्यात् उत्तानिततले करे । 
वामे वा दक्षिणे वापि तस्रध्वानं प्रिये मतम्॥ 

उमा 

प्रपश्चः--वीथ्यङ्गम् 
यदसद्धतं वचनं सस्तवयुक्त दयोः परस्पर यत्तु । 

एकस्य चार्थहेतोः स हास्यजननः प्रपञ्चः स्यात् ॥ 
भरतः; 

यथा--रत्नावल्यां - सुसंगताराजभाषर्णं आभरणदानपयंन्तं 
प्रपद्चः । तथाहि ~ सागरिकासुसंगतयो राज विदूषकयोः परस्पर- 
संबन्धमाभियासद्धतसय देव्ये निवेदयामीय्युक्तप्। संस्तवश्च 
तत्रास्ति | भट्टिणो पसादेण किरिदं मए इति । 

हास्यमपि परिहासरूपं वर्वते। एकस्य च राज्ञोऽथ प्रयोजने 
सागरिकासङ्गमे हेतुभवव्येवेदयन्यथाभिधानासपच्चः । 

समिनवः 

करे वित्वसद्धतेन पारदायौदिनैपुण्यादिना योऽन्योन्यस्तवो 

हास्यदेतुः ते प्रपञ्नमाहुः । यथा-रण्डाचण्डेयादि भिक्षुको 
कयोः परस्परधमोश्चसनम् । अन्ये तु हयोखभे विना मिथ्यारूप 
हास्य सँस्तवयुक्तं प्रपच्छत्वेन मन्यन्ते । यथा-- तरङ्गदत्ते चेदी- 
विदूषणमाषणम्। रामचन्द्र 

प्रपदश्रमरी-तिरिपनृताज्गम् 
चतुरश्रे पताको चेत्प्रसृतौ पा्धेयोः पुनः 
चामाह्विप्रपदे वक्षःप्रपदस्य तटं भवेत् । 

हृदये वापरिखसो दक्षो मोखावधोमुखः । 
बपुवामे नामयेच दक्षिणावर्ततो मात् । 
प्रपदभ्रमरी प्रक्ता कोहरेन मनीषिणा ॥ 

प्रफुद्छकरणम्--करणम् 
ऊर्ध्वजानुश्च चारी स्याद्स्तो चाप्यरपदवो । 
उत्तानो स्वस्तिको. चापि प्रफुकरणं तदा ॥ 

देवणः 

प्रबन्धच्छन्दांसि 
छुम्भकर्णोक्ताष्टाविराप्रबन्धच्छन्दसां छक्षणमुच्यते । 

व्रिरन्मात्रासतु पूवाधे विंदातिस्सप्त वा परे । 
सप्रपश्नारादुभयोमोलला ज्ञेयस्तु योगतः ॥ 

त्रिंशतो येऽधिक्रा वणाः दिशुणास्तो तयाधिकाः । 
रुघवस्तेऽत्र विज्ञेयाः रेषास्तु गुरवो मताः । 
ऊनि(छ)रूनिता अथवा वणैमावाः स्युगोरवोऽखिटाः ॥ 

गुरुमिस्तूनिता वणां खवः परिकीर्तिताः । 
चसन्तोत्सवः प्रबन्धः स्यान्नवभिः पच्च मादेक: ॥ 
दविषष्टयान्ते तथा गीतौ द्विभङ्गिः परिकीर्तितः। 
दिपरदथान्ते तथामीतिरन्ते मध्येऽवखम्बकम् ॥ 

स-विभङ्गिदिंपदिका चद्वयै चाथ दद्रयम्। 
ख्घुदौ पसतथा देखारत्रयः कपूरपूर्विका ॥ 

तिथिच्छेदे अशवचैर्नन्तये द्विपदी विषमे भि(षजे। 
रुकितैःविच्युतस्सप्च चगणेः स्युः परा अपि ॥ 
खयोऽथ ्रमरपदुपपूवे तदेव हि । 
ऊुङ्कमाज्गं सूडपदं हरिणीपदमेव च ॥ 

कमरखाकरं च भ्रसररुतं स्याद्रलकण्ठिका । 
ङुद्कुमतिखकावटी कदलीपत्रमिद्यपि ॥ 

एवमाद्येसितिमिर्ाभ्यां योने स्याद्वसस्वनेकद्यः । 
चतुमालवयं पश्चमातः स्यात् खञ्जनामकः ॥। 
श्रीयश्तोगुणपूवे त्करमादोजे तु चद्यम् । 
दस्समे चौ श्रीधवटं तथादयथे च तृतीयके ॥ 

तथापिषे तृतीये च तथा तुर्यं तु चच्रयम्। 
पञमे सप्रमे द्वौ चौ तचे कस्समयोः पुनः ॥ 
चदय दृस्तथा चेकः चल्य॑ वा यज्ञः परम्। 
धवटं तु षडद्धित्ादथे चतुथं तु षद्वयम् ॥ 

दौ द्वितीये पठ्छमे च दौ षष्टे च द्र तृतीयके । 
षद्वयार्थे धपे कीरतिंधवङं चतुरङ्खिके ॥ 

परचौजे षच चाद्धस्तो वातस्याद्रूणपूर्वकम् । 
आद्ययोः षर्चव्रय च प्रत्येकत्वे तयोस्तथा ॥ 
पच्च चास्सर्वपादेषु चान्ते तो दोऽथ मङ्गलम् । 
आदिस्थे तोदनाये तु तदाद धवखादिकम् ॥ 

उक्तं 'व-- 
उतसाहदेखावदनानिखंधः सञ्जायते मङ्गरवाचि किञ्चित् 
तदरूपकाणा अमिधानपुषै छन्दोविदो मङ्गर्मामनन्ति ॥ 

कु 
प्रबद्धः-- सासः 

यो निदवासः प्रबद्धस्सन् सशद्रस्स्याद्विनिगेतः । 
प्रबद्धनामासौ वायुः क्षयन्याभ्यादिसंश्रयः ॥ 

भद 
प्रबन्चः 

चतुभिधातुमिष्षडङ्मिदचाद्गैयेस्मास वध्यते । 
वस्मासबन्धः कथिवः प्रतापप्रथिवीभुजा ॥ 

जग 
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ग्रवन्धक्ाटन्यवद्धा 

त्रिपदी षट्पदी चेव धवदो मङ्गरस्तथा । 
ओवी च चचरी च्चा राहदी दन्तिक्रा तथा ॥ 

एते सूटेषु नो गेया: प्रबन्धा सकिका मताः । 
विप्रकीर्णाः प्रगातन्या व्यापारेषु प्रथक् प्रथक् ।) 

तरिपदीकण्डने चेव श्द्धारे विप्रम्भकष | 
प्रायद्यस्चिभिसेवेपा गेया नानार्थभूषिता । 
कथासु षटपदा योज्या विवाहे धवरस्तथा ॥ 

उत्सवे म्रच्टो गेयर्चयां योगिजनेस्तथा । 
महारटेपु योपिद्धिः ओवी गेया तु कण्डने ॥ 

होखाक्र चच रोया राही वीर वर्णने । 
दन्ती गोपाल्कैवादे गातव्या निजभापया । 

सोमेदरः 

प्न्धजातयः 
मेदिनी, आनन्दिनी, दीपी, पावनी, तारावलीति. 

प्रन्धनुतम् 
पडङ्कादि प्रमाणन प्रचन्धाध्यायस्तमताः | 
कृता वाग्नेयकारेस्तु तेषां खण्डानु सारतः ॥ 

म्दराणां पाटश्ब्दानां तेनकानां येन च । 
संगी तोक्तक्रमेणेव पदानां भावदशेनम् । 
ये प्रबन्धाः पुरा प्रोक्ताः तेषां नर्तनमाचरेत्॥ 

वेद्ः 

प्रबन्धबन्छुरः- देीतारः 
प्रबन्धवन्धुरे छ द्रौ विरामान्तावुदाहती। ॥। 

प्रबन्धाङ्कानि 
पदतेष्धौ च बिरूदपाटताखष्डरा इति । 
एतान्यङ्गानि षट् प्रहु: प्रबन्धस्य मनीषिणः ।। 

हरिपालः 

प्रबल्धासामानन्त्यम् 

प्रबन्धाङ्ानां समस्तव्यस्तभदेन बहवो भेदास्संभवन्ति । एवै 
धातूनां एकताखतया प्रथक्ताकतया चान्ये प्रभूततरा भेदाः। किच्च 
डतरो भदा जरीजम्भते ] ते तु प्रतिपादयितुमरक्याः। तथोक्तं 
भसोद्टटेन- 

न रागाणां न ताखानां न बाद्यानां विदोषतः। 
` नापि प्रबन्धगीतानां अन्तो जगति बिद्यते ॥ 

कृष्णदासः; 

ग्रभावहस्त 

शिष्टे कनिष्ठतजन्यी मध्यमानामिकाङ्कली । 
अङ्गेन युते स्यति प्रभातकर ईरितः ॥ 

नेत्रसथाने तु बद्धघ्न्नेत्रभावनिरूपणे । 
र सूर्यावदोकने चैव दश्रैयन्ति वरुधोत्तमाः ॥ 

विनायकः 

प्रभावती-व्योदशाक्षरवृत्तम् 
जभसजगाः। भरतः 

---धुवावृक्तम् 
यस्याः प्रादे रिव्यौ चतुर्थषष्ठौ जकारसंज्ञौ तु। 
रोषाण्यन्यानि स्युः गुरूणि सा स्यास्मभावती नाम्रा ॥ 
परतिव्रीरध्वनिं श्रत्वा युद्धो्योगपरिकरमे । 
प्रभावद्युत्तमानो स्यात्ताखरामो तु पूर्ववत् । 
मेघच्छन्न दष्रुण अंवरं गज्निदेण मज्ञतो ॥ 

[मेघन ष्टा अंबरं गर्जितेन मज्नता ।| 
| नान्यः 
# भ [क य ५ च 

अचर णञअंवा जिदेण इति चतुथं षष्टे जगण । 

--प्राक्रते मात्रावृक्तय् 
जः चतुमाधरिकरः जः चतुमत्रिकः 
टः शः 

-मेररागः (पावनीमेखजन्यः.) 
(आ) सरिमपघनिस. 
(अव) सनिधमपमरिगरिस. 

विरदाङ्कः 

मज्ञ 
श्रतिः 

ॐ 

षड्जस्य द्वितीया श्रविः । 

प्रभासः- मेखरागः ( रुमपन्त॒वरारीमेखजन्यः ) 
(आ) सरिगमपधस. 
(अव) सनिधपमगरिगमस. 

मक्षे 

प्रमातरङ्किणी- मेररागः (कामवर्धिनीमेरजन्यः) 
(आ) सरिगमपधनिस 
(अव) सपधनिपमरिगमरिस 

मल 

प्रमदः-रिस्पकाङ्गम् 
त दृष्टा रतरहन्तारमियादौ स ठु दृयते 
मन्दम्रह्षः प्रमदः परस्तात्स च वर्णितः । 
प्रियाप्रियेति वाक्यादौ मदणख्चे उदीरितः ॥ शारदतिनयः 



श्रपाणस् 

प्रमाणम् देशीरास्याङ्गम् 
प्रमाक्ष गीतवाद्याभ्या सृत्तस्य समता भवेत्। 

'ज्यायनः 

प्रनादः- शिस्पकाङ्गम् 

प्रमादस्स्यातिपश्ाचदिः यदच्छागमनं मयप् । 

सत्वाचैखिः कर्पितेव्यादिसौङेतीमाघवादिवाक् ॥ 
शारद्तनयः 

प्रमिता-प्रवावृत्तम् (दशाक्षरम्) 
यदि पद्मं हि स तृतीय गुरुणी पदान्तरचिते दे । 

प्रमितेति सा भवति नास्ना छवक्ृष्टजातिरिह पङ्क्तिः। 
(सजसखगाः) गथण़ ग णे पिहिदर्स्सी । [गगनाङ्गणे पिहित- 

रिमः| | 
भरतः 

उत्तमेषु प्रयोक्तव्या प्रमिता करुणे रसे । 
तारो युग्मोजभङ्गोऽय क णे च प्रयुज्यते ॥। 

गान्यः 

युग्मोजभङ्ग इति। चक्चत्पुटचाचपुटयोभेङ्गः। 

ग्रमिताक्षरा--पुवावरत्तम् 
तृतीय पश्चमे चैव नवम नधन तद्ा। 
गुरूण्येतानि पादे ठु यत्र तस्मिताक्षरा॥। 

मदुभूसिदं सुरहिचूदवण--मधुभूषिते सुरभिचूतवनं । 
भरतः 

नवमान्त पच्नमतृतीयगुरुखघुदोषमक्षरगतं भवति । 
अरणं तु यस्य सततं विविध प्रमिताश्ररेति कथितो सा॥ 

| भरतः 

ग्रमिताक्षरा-द्रादशक्षरवृत्तम् 
सन्ज सरसाः । भरतः 

प्रमोदः प्रबन्धः 
वहते ताखसयुक्तः प्रमोदः परिगीयते । 

जगन्मह्ः 

पदैः पदेश्च तेनेश्च सताले गीयते मुदा । 
प्रमोदाख्यः प्रबन्धोऽसौ नमोदजननस्सदा ॥ 

श्रीकण्ठः 

प्रमोदकम्-धरैवावृत्तस् 
आदयचतुर्थषष्ठदरामं स षोडडमथान्यमेव च 
यदि द्वादशमेव यत्र चरणेषु सप्तदशकारपरं च विहितं । 

छन्दसि चेत्तथा गुरुचेदथाक्ृतिगतं भवेत्तु सततं 
मद्रकमेव खञ्जकमेवं पुरु कथिते प्रमोदकमिदम्॥। 

मद्रकमित्यम्यनामान्तरम्। 
फुदिदचूदषडसदहहारमञ्जरीविखोखनाद्पवणे ॥ 

अर्तः 

पयोगातिदचर 

ग्रमोद्धटः- मेख्रागः ( इरिकभ्भोजीमेरुनन्यः ) 
(आ) सरिममपधनिस. 
(आ) सनिमगरिगस. 

५. 

ग्रय॒ल्ः-- अवसा 

अपश्यतः फरप्राप्रिं यो व्यापारः फटँ प्रति । 
परद्चौत्सुक्यगमने प्रयल्नः परिकीर्तितः ॥ 

भरः 
--रिद्पकाङ्गम् 

स प्रयत्रोऽनिरुद्धस्य दरे चिच्ररेखिका | 
शारदातनः 

अनिवृत्तये यन्नः भरयल्नः। यथा--प्रावडङ्के अये अभ्विषटे 
मित्यादि । 

साग 

धत्रानिरुद्धस्येति अनिरुद्धनायकं नाटकं । इदं तु नोपलर्ध 
म्ाबडङः, छृत्यारावणनाटके कश्चनाङ्कः। 

प्रयोगः--गानक्रिया 
गमकस्थायवणदया नाना्ङ्कत्यलङ्कता । 

रागारुपनमारप्चिभूरिभ ङ्गिमनोहर । 
म्रयोगाह्ा तथाखापसंज्ञा साक्षस्वर्जिता ॥ 

कुः 

--रङ्गखले नारकयोजना 

स दहिविधः सुषुमारः आंविद्धश्चेति । 

ग्रयोगातिश्षयः- आमुखाज्गम् 
प्रयोगे तु प्रयोग तु सूत्रधारः भरयोजयेत्। 
ततश प्रविरोत्पाचर प्रयोगातिशयो हि सः ॥ 

यथा--स्प्रवासवेदत्ते नेपथ्ये सूत्रधारस्योत्सारणां श्रवा ' 
कथ तपोवनेप्युरसारणा । कथं मन्त्री पद्मावतीयजनेरत्ा 
इति उत्सारणाराब्दोऽ पूर्वकमप्रयोगमुत्साये नाटकार्थसू 
उत्सारणाप्रयोगश्चाङ्कोपक्षेपटक्षणः स खल्वतिशेते। सा 

प्रयोग इति प्रस्तावना । प्रयोगमिति नाटथात्मकं भा 
तम् । एकस्तु शब्दो मेदुन्तरेभ्यो व्यतिरेकमाह । श्ितीयो 
धारणे, सूतलधार एव यन्च प्रयीरो प्रयोग ससुद्रककवाटयुगटव 
जयति स प्रयोगद्रयच्छेषणात् प्रयोगातिशयः। यथा--विक्र 
वदयां - अथ छूररीणामिवाकाशे शब्दः । उररूदवा इति श्ये 

अभिनव 

भयोगेतु प्रयोगन्तु सूत्रधारः म्रयोजयेत्। 
ततश्च प्रविक्लेखात्रै प्रयोगातिरयो हि सः ॥ 



प्रयोजनम् 

प्रयोजनम् 
प्रयुज्यमानोऽभीष्टार्थः कारकादिसमन्वितः । 
नीयते यत्परमोदाय ततप्रयोजनमुच्यते ॥ 

सदरदातनयः 

प्ररोचना- पूर्वर्ाज्गम् 
उपक्षेपेण कायस्य हेतुयक्तिसमाश्रया । 
सिद्धेनामन््रणा या तु विज्ञेया सा प्ररोचना ॥ 

भरतः 

--अवमरोसन्ध्यज्गम् 

प्ररोचना च विज्ञेया संहारार्थप्रदर्सिनी । 
भरतः 

संहियमाणस्य निवीह्यमाणस्यार्थस्य दर्चिका प्रकर्षेण रोचत इति 
प्ररोचना । यथा--क्रासौ उरन्नित्यादिवाक्यम्। युक्तिरित्यन्ये 
इदमङ्गे व्याहरन्ति । अथोदेशक्रमत्यागे यत्केषाञ्िदज्गानां रक्षण 
त्रमानियमसूचनार्थम् । 

अभिनवः 

--पू्वरङ्गाङ्गभ् 
प्ररोचना सा यत्रैव प्रत्याख्यातोक्तवस्तुनः। 
म्ररेसया प्रक्षकाणायुन्मुखीकरण च यत्।॥। 

शारदतनयः 

--भारत्यङ्गम् 
पूर्वरङ्गे गुणस्तुत्या सम्यौन्युख्यं प्ररोचना । 

पूवे नास्यातपथमे गीतताख्वाद्नत्तानि नास्यादिकं च पाल्य 
व्यस्त समस्ते च प्रयुज्यते यत्र रङ्गे रञ्जनाहेतौ स पूर्वरङ्गः । 
अस्य पूर्वरङ्गस्य प्रत्याहारादीनि नवान्तयेवनिकाङ्घानि ! गीतका- 
दीनि द वहियेवनिकाङ्गानि । प्ररोचना तु नासे अवृत्तौ प्रधान- 
मङ्गमिति छक्ष्यते । गुणस्तुत्या प्रस्ुतम्रबन्धार्थस्य ग्रीत्यादिहेतुत्व- 
म्रतेसनेन सामाजिकानां श्रवणावटोकनोत्साहोत्पादनं प्रकृतोऽर्थः 
प्रकर्षेण रोच्यते । उपादेयतया धियतेऽनयेति प्ररोचना । 

रामचन्द्रः 
जयाभ्युद यिनी चेव मङ्गल्या विजयावहा । 
सर्वपापम्ररामनी पूर्वरङ्गे प्ररोचना ॥ 

। भरतः 

प्ररोचनायाः केऽर्थः। प्रसिद्धार्थप्रदर्चिनी प्ररोचनामिधीयते। 
यथा-- अम्भोधिवारितरणे इत्यादि । अन्ये तु प्रस्तुतस्यैव 
काव्यस्य यज्निष्पन्नेन वस्तुना । कथनं सा प्ररोचना । मुखादि. 
सन्धीनामवतारायादो प्ररोचना काय । 

सागरः 

२९२ प्ररोभनम् 

भाविसिद्धिः प्ररोचना भाविनोऽर्थस्य सिद्धिः रिदधित्वेनोप- 
कमण प्रकर्षेण रोच्यते । अनया श््पकरर्थ इति प्रोदन{ । अन्ये 
त॒ सत्कारादेशनं प्ररोचनामाहुः। अन्ये तु अस्य स्थाने युक्ति 
पठन्ति । युक्तिश्च सविच्छेदोक्तिः । यथा--पुष्पभूषितके “ भतौ 
तवाद " मित्यादिसमुद्रदत्तवचनम्। 

रामचन्द्रः 

प्ररोचना च विज्ञेया सहतार्थप्रदर्सिनी । 
€ सागरः 

प्ररोचना स्यात्फणितिरभूतस्यापि भूतवत् । 
सर्वेश्वरः 

--रिस्पकाङ्गम् 
गुणेरतिश्चयारोपः पदार्थस्य प्ररोचना । 
नेदं मुख किभित्यादो दरयते सा प्ररोचना ॥ 

शारदातनंसः 

-- भारतीवृत्तिः 

जयन्त्युदयनी चैव मङ्गल्या विजयावहा । 
सर्वंपापप्रह्मनी पूर्वरङ्गे प्ररोचना ॥ 

भरतः 

प्रखयः- चित्राभिनयः 

प्रख्यस्सुखदुःखायेः चेतसस्तु विरंक्िता। 
ख्ीणां रत्यन्तसमये शुकचाटनकारुके ॥ 
तत्काले च मतिभ्रान्तिः ख्ीजातीनामुदेष्यति । 
भाखोणितास्यदृष्टिश्च धुतं नाम रिरस्दा ॥ 
हृदये सुक्र बध्वा पुरोभागे तु कर्तरी । 
शरपञ्जरहस्तेन प्रख्यस्य निरूपणम् ॥ 

विनायकः 
--साविकमावः 

श्रममूर्छोमदनिद्राभिघातमोहादिमिः प्रख्यः । 
निश्चेष्टो निष्प्रकम्पत्वादव्यक्तः श्वसितादपि । 

[कपे निभ 

महीनिपातनाच्चापि प्रख्यामिनयो भवेत् ॥ 
भरतः 

च, 

प्रख्यो मदनिद्रारुक्प्रहरेरुपजायते । 
स च दुःखामिषङ्गाभ्यां निरचेतनतयोच्यते ॥ 

रारद्।तन्यः 

अभिषङ्गः सुखातिरयः। | 

प्रलोभनम् 
माधवस्य परिच्छेदव्यक्तिने भवतीतिवत्। 
प्रोभनं गुणाख्यानपूवौभीषटार्थरम्भनम् ॥ 

| रारदातनयः 

प्रयोजनार्थमथौदिभिः प्रलोभनं प्रभः । यथा-- मोटकाङ्धे - 
छवन्न आण इत्यादि । मोटकाङ्कः ~ मृच्छकटिके अष्टमोङ्कः। 

सागरः 



पररोमिकं 

प्रलमिक- मेररागः ( धीरशङ्करामरणमेखुजन्यः ) 
(आ) सरिगपधस. 
(अव) सनिधमगसं. 

मन्न 

प्रयररुितम्  पोडशाक्षरयृत्तम् 
यमनस्स्गाः | भरतः 

प्रबल्हिफा- श्रव्यकाव्यम् 
तन्न द्रयोर्धिवादप्रधानमधिक्रत्यं जायते सदसि । 
साधेभाद्रतरचिता प्रवस्हिका चेटकम्रथति ॥ 

भोजः 

प्रवार्टहस्तः 

तियैञ्चौ गजदन्तौ तु संयुक्तो तु प्रवारकः । 
ऊर्ध्वेयं मुखसयोगे द न्तक्चेत्रनिरूपणे । 
उभयोः पान्धसंयोगे मेषय॒दधे नियुज्यते ॥ 

पिनायकः 

प्रमासविप्रङम्भः 
क: पुनरयं प्रवासो नाम । यते दैतजातयः नर्मश्रवण- 

सङ्कीर्तनादिभ्यो बिभ्यतीत्युच्यते । सयनुरागे परस्परं देवादिज- 
नितदेशान्तरव्यवधानं प्रवासः । सं दवापन्न उत्तमः ! धमापन्नो 
मध्यमः। अ्थापन्नः कनिष्ठः । अथेषत्रिविधोऽपि सामान्यतो 
विहोषतदच प्रपञ्च्यमानः प्रायसो द्विपञ्ङ्स्रकाराः प्रथते । 
तत्र सामान्यतो भूतपूर्वः अभूतपूर्वः साधारणः असाधारणः 
सहजरागो विसरन्धरागः प्राप्तसमयः अप्राप्रसमयः सप्रति- 
विधानो निष्प्रतिविधानः सन्निदषटो विग्रङृष्टः साव्धिनिरवधिः 
धस्पकासे दीधेकारः सानुबन्धो निरनुबन्धः प्रकाश्चकायः 
रच्छन्नकौयेः सोपसंहारो निरुपसंहारः नायिकानिमित्तः इति 
ग्रकारादचतुर्विडतिः। 

देवापन्नदइचतुधां श्चापकृतः पापकृतः संश्रमकरृतः विभ्रमदरत 
इति । 

धमोपन्नोऽपि चतुधा सामिप्रायो निरभिम्रायः सानुतापो 
निरनुताप इति । | 

अर्थापन्रोऽपि साभ्यनाज्ञो निरभ्यनज्ञः सोपधानो निरुपधान 
दति । दैवधर्मीपन्नः प्रकृतिस्थः कोमरः कठोरः परिणत इति । 
दै वाथापन्नसतु ग्णम्यः नागरः उपनागरः विप्रकीर्णं इति। धर्माथा- 
पन्नो हितः अहितः सुखः दुःखः इति । दै वधर्मारथापन्नो चिवः 
आयतः ञयश्रः चतुरश्र इति । षट् त्रिंशतः प्रवासानां षोडरानां 
तु कथ्यते । 
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३९३ पवृ्तकम् 

अथेकेकस्य लयः स्कन्धा भवन्ति प्राधरिस्कन्धः व्याप्निरकन्धः 
समापतिस्कन्ध इति । तेषु प्राप्िस्कन्धस्य प्रवासङङ्का प्रवासारंभः 
परियप्रस्थान भरियानुगमः प्रियाप्रञ्षः प्रतिनिवरृत्तिः प्रवासचयां 
प्रवासवृत्तान्तः--इय्ठौ प्रकाण्डानि । व्यप्निस्कन्धस्य वियुक्तखरूपं 
वियुक्तावख्ा विरशेदीपनं विरहभतीकारः सदहायाश्वासनं सदाय 
सखीनायकानां स्वपरदोषोद्धाटनै उत्कण्ठाचिनोदः सन्देशादन- 
इति प्रवासावस्थाः। 

मोजः 

एतेषांमवान्तरसमेदा उदाहरणानि च श्रङ्ारभकादो ज्ञेयानि । 

प्रविचाराः 
न्यायस्वरूपन्ञानाय प्रवि चारान्प्रचक््महे । 
नानाविधास्तु गतयः प्रविचार इति स्मरताः । 
चतुरैस्ते प्रयोक्तव्यार्राखमोक्षणकर्मणि ॥ ॥ 

र 

प्रविभागः मक्तिः 
एतावतीऽथैभागस्य स्यादियान् शब्द इदययम्। 
प्रविभागः पदे वाक्ये महावाक्ये प्रतिष्ठितः । 
अन्वयव्यतिरेका्यां रर्व््तनिष्कषं एव सः ॥ 

साहि यमीमांस 

प्रबिलोफितभू- देन् 
पाभ्यां यसवर्तै तत् प्रविखेकितमीश्षितम् 1 

विप्रदासः 

प्ररोकरंत परिज्ञेयं दशनं पारर्वभागयोः । 
ह्रिपाङः 

प्रवृत्तकम् आमुखाज्नम् 
कारम्रवरत्तिमाश्रिय वर्णना या प्रयुज्यते । 
तदाश्रयाच्च पालस्य भवेरस्तःपवत्तकम् ॥ 

भरत 

यदा कालम्रवृत्तिमाश्रिदय काञथ्िदवरम्ब्य किञ्िद्रसतुबण्ये 
तदाश्रयेण च पात्रस्य प्रवेशः) तस्काटभ्व्रत्या स्व्थोक्तत्वास 
चृत्तकम् । यथा-वेण्यां सत्पष्टा मधुर गिरः- इत्यादि । 

भिभवं 

यथा-रर्मिष्ठापरिणये नटनटीवास्ये वसन्तसमयगार्नं व्यञ्यते 
वसन्तावतरणरचिं दरौयन्त्याऽनया हार्भिष्ठाया अवस्था मरवर्पिता 
अन्ये तुस्वरफाभैम्रयर्तकमेव प्रवृत्तकमिच्छन्ति। यथा-गुरोर्विधा, 
शुर षामित्यादि । साग 

कारुसाम्यसमा्िप्तप्रवेश्चः साखवृत्तकम् । 
यथा-आसादितग्रकटेति (छलितयम) ततः प्रविशति यथं 

दिष्टो रमः। अवर शरत्काख्साम्येन मुखशूरूपस्येतिदत्तरामपाः 
५ 

प्रवेशाक्षेपः। छन्द 



प्रवृत्तिः 

ग्रब्रात्तः 

पौरस्यादिमेदेन चतुर्विधेति केचित्। अन्ये पुनरन्यथा प्रवृत्ति 
व्याचक्षते । दडविधा पुण्यग्रबृत्तिः। दशविधा पापप्रवृत्तिरिति । 
केचित्तु तामप्यन्यथाहुः । पच्च बुद्धीन्द्रियाणि पच्च कमेन्द्रियाणि 
तद्वारिका च प्रथकूप्रथक् दश्चग्रकारा प्रवृत्तिभैवतीति । अथान्य- 
मत -प्रवृत्तिवाग्बुद्धिडगीरारम्भः । तत्न वागरंभा दादर-आटा- 
पप्रखापादयः । बुदयारम्भा द्रादड-मावहावादयः। शरीरारंभा 
विखासादयः द्वादश । तत्र तत्रोदाहरिष्यन्ते । अन्यत्तु दरोनम् | 
वेषविन्यासक्रमः परवत्तरित्युक्तम् । तत्र च पौररतयोढमागधीत्या- 
दिना देशोपटक्षणेन देशप्रवृत्तिः । देराकारुपाततवयोऽवस्थाराक्ति- 
साधनामिप्रायप्रत्ययविपरिणामनिमित्तामिगमसङ्गामविहारोपदया 
रच्छटच्छद्मश्रमजातिवरात्तिविभवप्रकी्णंसङ्कीर्णविप्रकीर्णादयो वेष 
विदोषप्रवृत्तिहेतवः सङ्ख्यन्ते । 

` मोजः 

्रवृत्तिः--विमवतः 
यथा--रिरसि जटिरोऽहिगणमणि इत्यादि । 

भोजः 

-देदातः 

ताटङ्कुवस्गनतरद्धितगण्डलेख इत्यादि । 
चेष्टाविरोषविन्यासक्रमो वृक्तिः । वेषविन्यासक्रमः प्रवृत्तिः । 

सा चतुर्विधा, पौरल्या, मागधी; दाक्षिणालया, आवन्त्या चेति । 

-- पततः 

यथा-छणपिटदुसरस्थणि इत्यादि । 

अवस्थातः ` 
यथा-शाङुन्तरे सप्तमेऽद्के वसने परिधूसरे वसाना, इत्यादि । 

कारतः 

यथा--करणे स्मेरं रिरीषे......---जयति म्गटडां यैस्मिको- 
वेष एषः ॥ 

--व्यक्तित 

यथा--अथ हिमशुचि मस्म भूषितं | 

(जातितः) 
यथा--गलनि्ितक्ुकटाना.. ... ङटीरकं हटषुषटिन्याः । 

(वयसः) 

यथा--विरचित. . ... .. . बन्दै: क्रमारकाणां विहितवत॑सा 
इवं प्रासाः । भोजः 

३९४ 

"ग्यः -गग््ततत 

पवृत्तिः 

आवन्ती दक्षिणाया च पञ्चाली चोदृमागधी । 
चतुर्विधा वरततिश्च प्रौक्ता नास्यप्रयोक्तमिः ॥। 

प्रथिव्यां नानावेश्च वेषभाषाचाराः वाताः ख्यापयतीति चृत्तिः। 
प्रवृत्तिश्च निवेदने । समानटक्षणश्चासां प्रयोगश्तुर्विधत्वका- 
रणम् । मरतः 

~---च्छदमतः 

यथा-जातं मे परूषेण भस्मरजसा तचन्दनोद्धूखनं । 

उदात्ताराघवे । 
भोजः 

आश्रमात् 
यथा--चूडाचुम्बितकङ्कपते (महावीरचरित १) 

विहरतः 

यथा--शृद्धाणि दतकनकोञ््वलानि (माघ ८-३०) 

भजः 

--(छखात्) 

यथा-~ अथाजिनाष्राढधरः (कमार सं ५-३०) 

निमित्ततः 

यथा-प्रयग्रमञ्ननविदोष, इलयादि (रल्ावली १-२०) 

प्रच॒त्तिः 
देश विरहोषगता वेषभाषासमाचारवैचित्रयप्रसिद्धिः। तत्र देशो 

देशे येष्वेव वेषादयो नैपथ्यं भाषा वा आचारो सोकराखन्यव- 
हारः वातो कृषिपाड्युपाल्यादि जीविका इति तान् प्रख्यापयन्ति। 
पृथिव्यादि सर्वलोकविद्याप्रसिद्धिं करोति । प्रवृत्तिर्बाह्यार्थे यस्मा- 
न्निवेदने निरशेषवेदने ज्ञाने ग्रवरत्तिराब्दः। प्रृत्तयश्धतखः दाक्षि 
णाया धावन्ती पाच्चाली उदृमागधीति । 

-राक्तित । 

यथा- आप्री: स्जोमल्यजोदकमच्छमेकं इति। 

भोजः 

--सङ्गामात 

यथा--आथामिपशयन्निव विद्विषः पुरः (भारविः ३-५६) 

--उपहारतः | 
यथा- न्यस्ताखक्तकरक्तमाल्यवसनेत्यादि (भाखतीमाधवे) 

--अभिगमात् 

यथा--गोराद्गथात्तरण्णा इत्यादि 
(सरस्वतीकण्ठाभरणे ३-३६३ उदाहृतम् ) 



प्वृत्तिकम् 

--विपरिणामतः 

यथा--बभूव भस्मेव सिताङ्गरागः 

कपालमेवामररेखरश्रीः । 
उपान्तमागेषु च रोचनाङ्कः 

सिहाजिनस्यैव दुकूलभावः ॥ 

--व्य्यास्ततः 

यथा--ग्रतिमृधैजं निहितकर्णपूरकाः 

रभसेन नारपद दत्तकाञ्चयः। 
परिवर्तिताम्बरयुगाः समापत- 
दरखयीकरतश्रवणक्कुण्डटाः खियः ॥ 

--साघनतः 
क {५ 

[] 

यथा--वासो जाम्बवपट्ववानि जघने गुञ्जाः खजोभूषण . 

, ,.. ... ... . -यस्यारातिवधूजनेन बरीसवासतः शिक्षितः ॥ 

--(अभिप्रायतः 

यथा- सिहि बहरुणाव अंस (गाथा सप्तराती २-७द) ॥ 
भाजः 

--नाय्यारुङ्कारः 

संशयव्युदासे प्ररत्तिः। यथा-- आशङ्कसे यदन्निमिव्यादि- 

दुष्यन्तवाक्यम् । सागरः 
रक्षणम् 

एव मयाऽव्र कर्तव्यमिति यन्निधितं वचः। 

ओहादाक्िण्यतो वापि प्रवृत्तिस्सा निगद्यते ॥ 
भोजः 

यथा - साठतीमाधवे ~ कामन्दकीवाक्यम्। 

- (संकीणेतः) 

यथा-क् युवतिमादैवै कच महापदृदारुणता इत्यादि । 

-प्रकीणेतः 
यथां -मलिनवसणाणक अवेणि अण. . .. - 

_ (विप्रकीणेतः) 

यथा -अथ स टङितयोषिद् भरूरताचारुशङ्गम् 
(कमा. २-६४) 

प्रवृत्तिकम्-आमुखाङ्गम् 
वृत्ते का्ैमाश्रिय सूत्र्रत् यज्ञ वर्णयेत् । 

तदाश्रयाच्च पात्रस्य प्रवेञञस्तखवृत्चिकम् ॥ 
भरतः 

२९ 
प्रवेराकाः 

प्रवेणी--गीताङ्गम् 

इयमेव पूर्वोक्ता वेणी प्रकर्षण विरच्यमाना द्वाद्रागणा 

भवति । यथा- 

गिरिचयगहने बातापाते जखनिधिपुख्के सुरमुनि भवते 

सर्वगतस्वै पूजितमूरतिं ॥ 
नान्यः 

प्रवेश्चः- क्रिया (तालङ्खम्) 
मारशब्दे द्रष्टव्यम् । 

प्वेशफः 
तन्न प्रवेशकः-म्रवेशायति पात्राणि रङ्गमिति प्रवेराकः। कथानु- 

बद्धा नीचमध्यमाः ते प्रवेशकाः कर्तव्याः । रामस्य वनमधिवसतः 

क तथाविधः परिजनः सुग्रीवसख्यात्त॒ हलुमद्ादयः । 

मातृगप्तः, विटतापसविभ्रयिञचैनि कञ्चुकिमिस्तथा । 

प्रवेकमपीच्छन्ति सन्तस्संस्छृतभाषिभिः ।॥। इति प्रवेराकं वर्ण- 

यति । 

अन्यस्तु प्रकमासवेराको नाम इत्याह । यथा- रेवतीपरिणये 

तृतीयेऽङ्के तापसः । शान्ते तृतीये चिभ्रः। टारिकामदत्ते 

तृतीयेऽङ्के विटः। मायामदाटसे ठृतीयेऽङ्क गृधमिथुन । छम्भाऽद्क 

तिलोत्तमाभाटमती सवादः । प्रवेराकेन कथासंग्रहणं कयेम् । 

अनन्तरस्य पात्रस्य प्रवेरोऽमिधेयः। अङ्कमध्येऽसूचितस्य पात्रस्य 

्रवे्ो सैव विद्यते । स चाङ्कान्तरसन्धिषु कर्तव्यः । म्रवेश्चके नीच 

एव कर्तव्यः । यथा-- राक्त्यङ्के वानरद्वयम् 1 यदा तु तापसाद्यः 

ग्रवेशकास्सन्ति तत्र संस्कृतपाठ एव विरोषः। बहुपाठको न 

भवेश्चकः। बहुतरेऽपि दृत्तान्ते खतल्पवचनेस्समापनीयः । 
सागरः 

 प्रवेश्चकाः--अर्थो्षेपकाः 
दिवसावसानका्थ य्ङ्के नोपपद्यते सर्वम् । 

अङ्कच्छेदं कृत्वा भ्रवेराकेस्तद्िधातन्यम् ॥ 

विप्रकृष्टे तु यो दरौ गच्छेत्कायेवदालुगः। 

अङ्कच्छेदेऽथ सद्ंपानिर्दिंशेत्तं प्रवेशकैः ॥ 

सन्िहितनायकोऽङः कर्तव्यो नाटके म्रकरणे वा । 

परिजनकथानुबन्धः प्रवेशको नाम विज्ञेयः ॥ 
भरतः 

दिवसोऽबसानं समाप्भिः यस्य तत्वे यदयङ्के मरत्यक्चेण म्रदशे- 

यितु न युञ्यते तदा अङ्कच्छेद त्वा प्रवेरकैः प्रदशेनीयम् । 

अदृष्टमप्यश्च हृदि भ्रवेशायन्ती ति प्रवेशकाः । चूजिका, अङ्कावे- 

तारः, अङ्कमुखः, प्रवेशकः विष्कम्भक्न्धेदाभि प्रेतः । 
समभिनवः 



प्रवेशः २९६ 

प्रवेद्यः--तालक्रिया 
उत्तानम्भव तम्यान्तरावर्याधस्तट कमात् । 
अङ्गलीकुञ्चनं यन्तु प्रवेटः परिकीर्तितः ॥ 

परवेशनम्- तारा 
पुटान्तरे प्रवेयो यः। 

वीभत्स च रसस्मृतम । 
कुम्भः 

प्र्यसापमा-- +स्द्कर 

ष्टा तां विञ्चाटाक्नां तुतोप मनुजाधिपः । 
मुनिभिस्माधितां कृच्छात्सिद्धि मू(तिमतीमिव ॥ 

| भरतः 

प्रमनम्--स्वराङ्गम् 
प्रशमन नाम तारगतानां सखराणामेव विस्रेणावतरणमिति । 

गान्यः 

प्रयमनम्- प्रतिमुखसन्ध्यज्गम् 
ग्रगयणस्य पाठान्तरम् । 

प्ररासिः- सिल्पकज्गम् 
सतुतिर्विंद्याभिजात्यादेः प्रास्तिरिति गण्यते । 
उत्पतिर्दवयजनादित्यादौ सा विलोक्यते 

उरपत्तिः वीर चरि १-२१ रारदातनयः 

_- निर्वहणसन्ध्यङ्गम् 
भरतेश्चराचराणां आदीरारसने प्रशस्तिः । 

यथा-- वाखरामायणे सम्यगिव्यादिकं विभावकादयारसनम्। 
सिगः 

नपदेशप्ररान्तिश्च प्रशस्तिरभिधीयते । , भरतः 

यथा-उबीमुदामसस्यामिति भरतवाक्यम् । अभिनवः 

प्ररास्तिदभशचसना-- जगतः कल्याणटरैसना प्रशास्तिः तच्च 
नायकस्तदन्यो वा पठति। यथा -- कृत्याराबणे निरीतयः 
प्रजास्सन्त्वित्यादिरामवाक्यम् । 

प्रशान्तम्- नारकमेदः ( युबन्धूक्तम् ) ` 
म्रशान्तरसभूयिष्ठ प्रशान्तं नाम नाटकम् । 
न्यासो न्यास समुद्धेदो बीजेक्तिर्बीजदरोनम् ॥ 

ततोऽनुदिष्टसंहारः प्रशान्ते पश्चसन्धयः। 
सात्वतीवृत्तिरब स्यादिति द्रौहिणिरजवीत् ॥ 

सप्रवासबदत्तास्यमुदाहरणमनत्र घु । 
आच्छि भूपा सनादेवी मागधिकाकरे ॥ 

रामचन्द्रः 

प्रसन्नम् 

न्यस्ता यतम्ततो न्यासो मुखसन्धिरय भवेत्। 
न्यासम्य च प्रतिमुख समुद्धेद उदाद्रतः ॥ 
पद्मावत्या मुखं वीक्ष्य विशेपकविभूपितम्। 
जीवन्त्यवन्तिकत्येतदूज्ञातं भूमिभुजा यथा ॥ 
उत्कण्ठितेन सोद्ठेगं वीजोक्तिनामक्रर्वनन् । 
एहि वासवदत्ते ककयासीत्यादि देरयते ॥ 
सहावस्थितयोरेकं प्राप्यान्यस्य गवेषणम् । 
द्टानस्पटेनाखपिरेतत्सयाद्रीजददीनम् ॥! 

चिरप्रसुस्रः कामो मे वीणया प्रतिवोधितः । 
तातु दवीं न पश्यामि यस्या घोषवती प्रिय ॥ 
किं ते भूयः प्रिय छुयां इति बाग्यज्न नोच्यते । 
तमनुदिष्टसंहारमित्याहुभेरतादयः ॥ 

युक्तिः प्रापनिस्समाधान विधान परिभावना । 
एतान्यवइयकायांणि प्रान्ते नाटके बुधः ॥ 

शारदातनयः 

ग्रसङ्कः--अवमदोपन्ध्यङ्गम् 
प्रसङ्कश्यैव विज्ञेयो गुरूणां परिकीर्तनम् । 

यथा-रल्नावल्यां वासवदत्तायाः इन्द्रजालिकस्यागमनं बन्धु- 
कुखादागमनं बहुभावकरणम्। 

भरतः 

अभिनवः 

अप्रसतुता्थंख्यापनं प्रसङ्गः । यथा- वेण्यां - षषठेऽङ्के हा तात 
भीम इत्यादिवाक्यम् । 

सागरः 

प्रसङ्गो महतां कीर्तिः- कीर्तिः संशब्दनम्। यथा- वेण्यां - 
युधिष्ठिरस्य निवापावसरे वाक्यानि । केचिद्प्रसतुतार्थवचने 
प्रसङ्गमिच्छन्ति। यथा--वेण्यां द्रौपदीं प्रति सकीचकेत्यादि 
युधिष्ठिरवाक्यम् । अवर युधिष्ठिरस्य अप्रस्तुतः सोकः। 

रामचन्द्रः 

प्रसन्नः मुखरागः 

प्रसन्नः कान्तिभूषितः। 

नङ्गारहास्ययोः कायैः प्रसन्नस्त्वद्धते तथा । 

सोमेश्वरः 

प्रसन्नो निम॑ले बीरे शङ्गारेऽद्भतहास्ययोः। 

वेमः 

प्रसन्नम्--दशेनम् 
सस्मितश्रविरासं यत्तःप्रसन्नमितीयेते । 

वेमः 



प्रसन्नमध्यः 

प्रसन्नमध्यः- व्णारद्गारः 

तारद्धितयमध्यस्थो मन्द्रो यत्र प्रवर्तते । 
प्रसन्नमध्य्माहुस्तमरुङ्ारं मनी षिणः ॥ 

प्रण्डितमण्डष्टी 

श्योगः-सारी गमा पधनी सा सानी धपमगरी सा। 
यश्चरवर्णतारः । 

जगदेकः 

प्रसनेवदनम्- नृत्तकरणम् 

देहो रेखायुतो यत्र पादौ समनखायुतौ । 
शिरस्स्मं समा रषिः प्रसन्नवदनाहयम् ॥ 

नन्दी 

समरष्टिसतु सुरनारीवदुन्मेषनिमेषर हिते वीक्षणम् । 

प्रसन्ना- पाते द्विपदी 
विषमा-भभममभः 

समा-सससस 
वरट्ङ्कः 

श्रुति ५ 

निषादस्य प्रथमा श्रुतिः । मण्डलीमते तारनिषादस्येव । 
धेवतस्य प्रथमा श्रुतिः । 
निषादस्य द्वितीया श्रुतिः 

सुधाः 

 म्रसन्नादिः--वणारुङ्कारः 
मन्द्रादारभ्य समभारोहण तारगतिं यावदसौ प्रसन्नादिः । 

मतङ्गः 

शस्य प्रयोगः-- 
सारीगामापाघानीसा 
सानीधापामागारीरसा 

ताख्श्चच्चत्पुरः जग-मह्टः 

प्रसन्नादिरसौ ज्ञेयस्तारो मन्द्रहयासरः। 
जगद्धरः 

मन्द्र हिरुचाये सचरत्त॒ तारे गीते प्रसन्नादिमुदाहरन्ति । 
रघुनाथः 

प्रसननाद्यन्तः- वणांरुङ्कारः 
यत्राययन्तयोः प्रसन्नः मध्ये च तारः स प्रसन्ना्यन्तः। 

भस्य प्रयोगः- 
पारीगमपधनिसा,. 

सानीधपमगरिसा. 

तारः कुमुदः जगदेक्ः 

मतङ्खः 

मरसर्पित् 

प्रसन्नान्तः- वर्णारुङ्कारः 
तारादारमभ्यावरोहे कमेण मन्द्रप्न्तं प्रसन्नान्तः । 

मतङ्गः 
प्रयोगः- 

सरिगमपधनिसा. 

सनिधपमगरिसा. 

धत लीटखातारः जगदेक 

प्रसभः- मेखरगः 

षड्जादिमूछनोपेतः प्रसभः पच्वसेक्षितः। 
भरोबिखः 

अयं भूपारीजन्यः स्यात् । प्रातर्गेय 

प्रसरम्-देरीनृत्तम् (उडपाङ्गम्) 
चतुरश्रस्थानके च शिखरद्धितये हृदि । 
आविद्धवक्रहस्ताभ्यां पष्णिरेचितयान्वितम् ॥ 

मध्यसच्ेन प्रसरमादिताखाच्च यद्धवेत्। 
सन्यः पताकः प्रसृतः पावे वामः पुरोगतः ॥ 

पताकः स्याह्िपयांसादङ्गानां प्रसरे भवेत्। 
मण्डलस्थानके पाद्व पताकौ प्रसृतौ यदि ॥ 

तत्तरस्थाने छुश्ितके शिखरद्टितयं दि । 
समसूच्या सुवे गत्वा सौष्ठवेन यदा भवेत् ॥ 

पुनः पदचासमचख्नमा विद्धप्रसतौ कसे । 
व्याबृय पुरतः परचात्परिवर्तनतो भवेत् ॥ 

संहृतस्थानके स्थित्वा भ्रमरीमाचरेत्ततः। 
परान्ते च चतुरश्र स्यासखसरोड़पमुच्यते ॥ 

ग्र्षरः 

प्रतिमुखसन्धेर्ितीयमङ्गे मात्रप्रमते । 
प्रयलस्य निरोधन रसरः । 

यथा--मायामदारसे पाताख्केतुना मदालसाहरणं पाता 
केतुना। मदारसावाक्ये भय॑ योत्यते । 

खागरनन्दी 

प्रसपितम्- करणम् 
यत्र वामो रुतासंज्ञो रेचितस्स्वपरः करः । 
तदिक्ोद्धष्टमूः पादो पदान्तरसमीपतः ॥ 

मन्दमन्दतरादेवं भवेदङ्गान्तरेण च। 
प्रसपिंतमिदं माहुर वदत्तनिरूपणे ॥ 



प्रसन्न; २९.८ 

अत्र पादद्रयस्यापि पारर्वयोस्स्यासपमसपं णम् | 
यीगपव्यात्माचेति भट्रतण्डुर भाषत । 
समोत्सरितमत्त्ीमनत्र कीर्तिधरः पुनः ॥ 

अश्रायनः 

युगपट्रथत्करमादे वेति, पाठान्तरम् । अस्य विनियोगविषपये 

०८ खगगता 2 विल्यद्योकः पदानि खचरसख्ार विषय इति वेमः। 
स्योमयानगता विति कुम्भश्च । 

प्रसवः-- अवस्था 

अपदयतः फटगप्राप्निं यो व्यापारः फटे प्रति । 
परन्त्वोत्युक्यगमनं प्रसचस्स उदाद्रतः । 

भोजः 

-- रागः 

न्यासाग्रहसहितो यदा तु पडजो 
निददोघम्ररपरिपूर्णतानिधानः। 

मध्यम्रामकरमणीयसर्वजातेः 
जातस्स्यात् प्रसव इति स्फुटता न रागः ॥। 

नान्यः 

मध्यमग्रामसंभूतो षड़जन्यासांडसंयुतः । 
मध्यमग्रामजातिम्यः स्वाभ्यः प्रमवस्स्मरृतः ॥ 

भिन्नकेरिकवद् ज्ञेयौ रूपकाटापकाविह् । 
तद्भिदोपपरितव्यक्तो न्यासमावेण सदितो। 

कर्यपः 

प्रसाद्ः-क्रान्यगुणः 

छप्यनुक्तो बुध्येत शब्दोऽर्थो चा प्रतीयते । 
सुखराब्दार्थस्योगात्परसाद्ः स तु कीत्येते ॥ 

भरतः 
यत्रार्थ अनुक्तेऽपि बुधे: कष्टकस्पनया अव्याख्यातोऽप्यर्थः 

प्रयौजनं स्वय जायत सोऽर्थ वेमल्याश्रयोऽपि ¦ वेमस्यसुप- 
ष्वारात्सोऽर्थो चा काठ्यम्य । वेमल्यै स्म्य जानन्नुपयोगिपरि- 
वञनात्। च मस्यराव्द बाच्याल्लटस्येव पांसुभिः भसंपकाद्धव- 

ऋ 

तीति वेमल्यमर्थस्य प्रसादः । सखेति न प्रयल्नमपेक्षते । 

यदशब्दार्थो यस्संयोगः शब्द विषय इत्यर्थः । कारमातरूप 
एव यल सन्धिः । अतएव रथिल्यात्मा स शब्दगुणः प्रसादः। 

अभिनवः 

शैथिव्य प्रसादः । गुणस्संरवात् । सत्वनुभवसिद्धः । 
वामनः 

प्रसिद्धार्थपदन्यासाससाद इति कीर्तितः । 
प्रकाशावषैः 

रीघ्रार्थबोधकत्वं तु प्रसाद इति कथ्यते | 
मन्दारमरन्दे 

प्रसाधनम् 

अ पिद्रद् ङ्गनावाटं प्रकटं यसप्रसादवत् | 
साहियमीमां सायाम् 

श्रतिमात्रेण राब्दानां येनार्थम्रत्ययो भवेत् । 
साधारणस्समग्राणां स प्रसादगुणो भवेत् ।। 

असमस्तपदन्यासः प्रसिद्धः कविवत्मेति । 
किच्िदोजः स्प्रश्नन्भायः प्रसादोऽप्यब्र दरदयते ॥ 

गसकानि निबध्यन्ते वाक्ये वाक्यान्तराण्यपि । 

पदानीवाव कोऽप्येष प्रसादस्यापरः कमः । 
कुन्तकः 

-- निर्वहणसन्ध्यङ्गम् | 

्रीद्युत्कषः प्रसादो वा विपयेपूपसेवनम् । 
सशरः 

दुश्रपाद्यपसपन्नः प्रसादः प्रीतिरुच्यते । 
भरतः 

यथा- एतावता तावन्म इयादिवाक्यं रत्नावस्याम् । 
भपिनवः 

- रषिः | 

प्रसाद् खिग्धतारता | 
ारद्ातनयः 

--वणारङ्कारः 
भवेत्प्रतिकटः यत्न व्युत्कमस्तारमन्द्रयोः। 
तं प्रसादमर्ङ्कारमरङ्कारविदो जगुः । 
सरिसं संगमस॑ संपधनिसं इति प्रसादः ॥ 

पण्डितमण्डली 

आचयः कटटाना यदि तोरकः स्या- 

दन्दश्च मन्द्रः तिसणाममीषाप्। 
प्रसादनामा स मवेदितीह् ॥ रघुनाथः 

(प्रबन्धे) नादः. 

स्वरस्थानपदानां यः प्रसादनमुपागतः । 

सप्रसादस्वरस्तेषु रवं प्राह प्रसन्नकम् ॥ 
कुम्भः 

--वणीरद्कारः (सञ्चारी) 
पराश्चाधो यदायाति प्रथमः प्रथमघ्ठरः। 
तद् ्रसादनामानमटङ्कारं जगुवेधाः ॥ 
सरिस, रिगरि, गसग, मपम, पधप, धनिध 

पण्डितमण्डली 

ग्रसाधनम्--संगीत श्रञाराङ्गम् 

संभोगाथ शरीरप्रतिकर्म प्रसाधन । 
भोजः 



रसरः 

ग्रसारः--वीणायामुभयहसतव्यापार 

तरे सङ्कचिताङ्छे चतुरङ्गछिसम्मतो । 

कनिष्ठातसनी पाशचस्पशस्तन्त्याः प्रसारकः ॥ 
कुम्भः 

प्रसारणम्-दस्तप्राणः 
प्रसारणमिति स्यातमङ्कलीनां प्रसारणात् । 

शवह्लारः 

ग्रसारकः-- वादनम् (उमयहस्तन्यापारः) 

चतुरङ्घजिसद्ाते छुच्िता्ग्ठके तले । 

कनिष्ठात्जनी पाश्रस्परीस्तन्त्शः भ्रसारकः ॥ 

प्रसारिणी-श्रति ; 

मध्यमस्य द्ितीया श्रतिः । 

प्रसारितभ्-देशीसानम् 
उपधानीकृतो बाहुजौनुनी च प्रसारिते । 

यत्र प्रसारितं तस्स्यासरसुप्रे तसयुञ्यते ॥ 
वेमः 

--शयनयितिः 

एकं मुजगुपाधाय संप्रसारितजायुकम् । 

स्थानं प्रसारितं नाम सुखसुप्तस्य कारयेत् ॥। 
॑ भरतः 

स्थानकम् 

उपधानीकृतो बाहुः जानुनी च प्रसारिते । 
यज्ञ प्रसारितं तस्स्यास्प्रसुप्रे तस्मयुज्यते ॥ ॥ 

मः 

नतमध्ये मुज्ञ कृसवा प्रसाये यदि जानुनी । 
तस्स्यासरसारितामिसख्य तदा स्यात्सुखनिद्विते ॥ 

ज्यायर्नः 

_ पाम् । 

प्रसारितं मुखादौ तत्पाश्चयोयेसपसारणात् ॥। 
सह्ोकः 

ऊर्ध्वस्थानां पदार्थानां कर्षणे बाहूयुम्मतः । 
जटावतरणे पाश्च कर्तव्यं स्यासरसारितम् ॥ 

सोमेश्वरः 

ग्रसारितेः--अधरः 
अधरोष्ठ विनिष्कान्तः भ्रसारित उदाहतः । 

रतौ रागविरेपे च रदनक्षतवीक्षणे ॥ 
सोमेश्वरः 

परसेनाबटे 

-- वाहू: 

प्रसरयमदेश्ये यो बाहृस्स स्यात्पमसारितिः । 

भादानेऽसौ फलादीनां याचनेऽपि नियुज्यते ॥ 
भशोकः 

अनुधावन् पुरोदेशं समाख्यातः ्रसारितः। 
ज्यायनः 

प्रसारिताः--चरणाङ्गल्यः 
अङ्गल्य: सरखाः स्तन्धाः यस्ता उक्ताः म्रसारिताः। 

नियुज्यन्ते बुधैरेताः स्वापे स्तम्भेऽङ्गमोटने ॥ 
सोक 

--गदाङ्गल्यः 
ऋड््यस्स्तब्धा यदाङ्गस्यः तदाख्याताः प्रसारिताः । 

स्तम्भे च मोटे स्वपे प्रयुज्यन्ते प्रयोक्तमिः॥ 
सोमेश्वरः 

प्रसिद्धिः--रक्षणम् 
वाक्येस्सातिश्यर्थक्ता वाक्यार्थस्य प्रसाधकेः। 
लोकप्रसिद्धेबेहुभिः प्रसिद्धिरिति कीर्तिता ॥ 

भरतः 

प्रसाधरककैः- प्रकृष्टसाधकैः । प्रसिद्धेः ~ पूर्वमेव सिद्धैः | 

+ यथा-- गदायुद्धे येनेन्द्रस्य चेति दुर्योधनवाक्यम्। अघ 
वाक्यार्थस्य साधका एव भगवतोर्विष्णोः पारिजाताहरणलीखां- 
वटपवशायनादयः। अन्ये तु प्रसादकेरर्ङ्कारिभिः-इति वदन्ति। 

प्रसृतः--शवासः 
मुखाद्यो निगेतो दीघेः यः ब्दः प्रसृतश्च सः 
परसुताभिनये प्रोक्तोऽरोकमछ्न धीमता ॥ 

सशोकः 

प्रसृता-- द्विपदी. 
द्रौ पच्चमािकौ एकश्चतुमांघ्निकः । 
जः चतुमात्निक एकः जः चतुमत्रिकः य 1 

विरदाकः 

प्रसृतो पये 
आयामितौ तौ प्रसृतौ वीरे हर्षे च विस्मये । 

वेमः 

प्रसेनावली- मेररागः (गमनश्रममेर्जन्यः) 
(आ) समपधनिस. 
(अव) सनिपमगरिस. 

मञ्ज. 
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प्रस्तारः 

अथ अरस्तारसभूताः प्रययास्सन्ति विस्मयाः। 
तेषु पञ्चाङ्गसंभूतः प्रस्तरः कथ्यतेऽधुना ॥ 

(भवर पक्चाङ्गमिति अनुदरतद्रतखधुगुरुषतानि पच्च) 

परस्तारेऽस्मिन्विजानीयादत्पं प्रयधिकं महत् । 
इच्छातारं किखिपपूतर दक्षिणाद्वामगामिनम् ॥ 
तथा स्थूलादिसृक्ष्मान्तं यथा संभवयोगतः। 
तमेव विषीकरय प्रस्तारः प्रस्तृतो भवेत् ॥ 

वामान्लयमहतोऽधस्तादस्पं विन्यस्य द्चिणे । 
यथोपरि तथारोष वामे स्थूलीड्तं न्यसेत् 
योगाङ्ग यत्ततो वामे छिखेदेवं पुनः पुनः । 

(^ (र सवांनुद्रतपयेन्तं तथः संख्यां विनिक्षिपेत् ॥ 
(एष अतुद्रृतान्त प्रस्तारः) 

संस्या- तार्प्रततारः 
इयङ्गयुक्तो यस्ताः तस्य मेदाः कतीतितः.। 
प्रच्छति प्रसभ तस्य वक्तुं संख्याङ्कसन्ततिम् ॥ 

(इतीति --अनुद्रतान्त प्रस्तारलक्चणोक्ताङ्गविन्यासक्रमेणेदर्थः) 

प्रकस्प्याच्युतरायोऽसौी कक्ति छक्ष्यविचक्षणः। 
प्रच्छकेच्छा ताख्जातान् ञुद्धांश्चसमकोष्ठकात् ॥ 

तिरव्धी नान्वामपूय विकिस्याथाङ्योजनान् । 
एकदन्द्कमान्न्यस्य योजयेद्ामसंभवान् । 

अङ्कानन्योपान्यतुया्टमट्ादशकोष्ठगान् । 
तुयाष्टमदादञ्चानामभवे तु रिखित्रमात् ॥ 

ठृतीयं सप्तसं चैकादरे चैव पुनः पुनः। 
चन्द्रा्याय्यन्तमेद्स्ते मीयन्तेऽत्र समुद्धवाः \। 

(चन्द्रा अनुद्रताः) 

अनुद्रतो द्रतस्यावै बिन्दुमाासपादलः। 
दलो चन्द्रदृटावक्रो विधुगौ बिन्दुगौ ततः 

चन्द्राकारयुतो वक्रः ष्टुतः स्यादादो गृहे । 
ततः परं तथकेककरावधेनयोगतः ।| 

टिखेदुपरिकोष्ठानां तदधः कोष्ठसंख्यया । 
तावन्त एव भेदाः स्थुरिव्युत्तरमथोच्यताम्॥ 

(चन्द्रः अनुद्रूतः। आक द्रुतः । चक्रो गुरः ¦ कठेलङ्गम्) 

पस्त्रः 

गष्टम् _ ताल्प्रस्तारः 

येन तावतिथो भेदः किंरूपमिति प्रच्छति! 
तन्नष्टमुत्तरं परय प्रोक्तमच्युतभूभुजा ॥ 
कतिभेदा नष्टताठे तावस्संख्यां ्माहिखेत्। 
तस्मन्त्यपातिनस्थाने पात्यास्तूपान्त्यपूर्बकाम् ॥ 
पातसाने नष्टसंस्या प्रथमं पातयेत्ततः। 
रोषतः पातयेद् ङ्कान् कमादे केककोष्ठजान् ।! 
एककोष्ठाङ्कपातेन मवेदेकद्रतागमः । 
निरन्तरे कोष्ठयुगे पातिते मात्रिकागमः ॥ 
मात्राहेतोस्ृतीये तु पातिते खे गुरुभवेत्। 
यत्राङकपातनाभाषो चतुथी गः प्छुतो भवेत्॥ 
यत्राङ्पातनाभावो भवेत्तस्माद्नुद्रतः। 

भावे तासपूर्तिपयेन्ते चन्द्रठेखनम् ॥ 
सम्रदाय प्रवक्ष्यामि द्रतखाभादनन्तसम् । 
कोषठमेकं त्यजेततेन पातितेन समन्वितम् । 
ख्घुखाभात्परं ष्ठदरय॑ ताभ्यां सह त्यजेत् 
गुरुखाभे तु तेभ्यौऽथ त्यजेत्कोष्ठत्रय तद्ा ॥ 
प्टुतखाभे तथा तेभ्यः स्यजेत्कोष्ठचतुष्टयम्, 
अनुद्रतस्त्वपात्योऽथ तस्मास्यागे न छभ्यते ॥ 
एव छुयाननष्ट सेदमात्रापयेन्तगां क्रियाम् । 
तथा नष्ट मेदृश्य रूपमायाति कौतुकम् ॥ 

उदिष्टम्- ता्प्रस्तारः 

भेदमेकं समाछिल्य कतमोऽयं वदेत्यथ। 
यः प्रच्छति तदुद्दिष्टं तस्वोत्तरमिदहोच्यते ॥ 
उदिष्टे च छिखत्पख्यासन्ततिं न्टकात्पुनः। 

क क नष्टोतपमे तु पतितानङ्कानङ्के निपातयेत् । 
तत रोषीकरृताङ्कः स्यादुदिष्श्योत्तरं बभौ ॥ 

पातारसंस्या- चाख्प्रस्तारः 

अङ्गान्यनुद्रतादीनि ताकेऽस्मिन् प्रथिते सति। 
भवन्ति हि कतीव्येवं प्रषः पाताढ उच्यते ॥ 
सैख्ापङ्न्तेरधः पङ्क्ति समकरोष्ठां छिखेदथ । 
तव्राप्येकाङ्युग्माङ्कमास्कोषद्रय छिखेत्॥ 
ततऽस्यन्तसमं संख्या पङ्क्तथङ्कु च स्पङ्क्तिगान् | 
उपान्त्यादीन् यथायोगं प्रतीन्त्यक्ता पुरो छिचेत्॥ 

(मरतीनिति । प्रतिनिधीभूतान्दतीयसप्तभकाद्शकोष्ठाङ्कन् ` 
भय्युतराय 
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तत्संख्याकोष्रपयैन्तं तदन्त्याद्यद्पर्चंकः | 
मीयन्तेऽनुद्रतादीनां करमादडगनि व्ट््यतः॥ 

अनुद्रनमेरुः--तागपरम्त्र 

अथानुद्रतमेरोसतु ल 
कतम्यन्द्ागत् ताल क्रन् रद 

(अखिन्ने सुघाकगा इत्ति । प्रम्नारिता 

त्रमहेऽध॒ना । 

न्ने सधाक्गाः ॥ 

नुद्रताः कतीति सम्बन्धः) 

तत्मग्न्यां समकाछाङ्कं तिरदनचानामधेिखत् | 
पर्क्तमेकः) ततदनचोध्वमूटाद्धीनककीिक।म् ॥ 

(तदिति । इ्टागतताखमेग्यामनुद्र तसैख्यामिति भावः) 

ततःपरं द्विदिकौदीनत्वात्सर्वपङ्क्तयः। 

प्रभवन्त्यन्तपयेन्ते ताश्चद्ावछिरुच्यत ॥ 

(तासु - पक्क्तिप्वित्य्थः) 

एकैकः विखिित्तासां कोटयः: पूर्वपूर्वसरः। 
तचाधः पङ्क्तिकोष्रपु चिपमपु यथाकम. ॥ 

स्खिदन्तोपान्स्यतु्याष्रमद्रादञ्चकीएटगान् । 

अङ्कान्समेषु केषटेषु त्यकत्वान्त पूर्ववदिखत् ॥ 

तुयाष्महादश्चानां अभावे तु यथाक्रमम् । 
तृतीये सप्रम चकादयं प्रतिनिपिं छख्खित्॥। 

अथोर्ध्वपङ्क्ता विपमकोष्रेष्वन्त्याद् स्तनम् । 
अन्व्यप्रतिनिधीकरृस्यःपान्त्यादिम्रहणं भवेत्। 
समेतवन्त्यादिपञ्चानां नास्ति प्रतिनिधिस्तथा ॥ 

(पञ्चेति । अन्त्योपान्त्यतु्या्टमद्वादसाः) 

अस्मिन्मेरावधः पङ्नक्तेरेकादिविषमे गृहे । 
उर्ध्वपङ्क्तिक्रमेणेव ताटदरैनमुच्यत ॥ 

एकविपच्चसप्रादि चन्द्रताखान्विनिर्दिरोत्। 
समोर्ध्वपङ्क्तेकोषसः कमादङ्करुदीरयेत् ॥ 

नद्रदीमां चन्द्रयुम्मान् चतुष्षट् चन्द्रपू्व॑कान् । 
ताछान्प्रस्तारसञ्जातानच्युतन्द्रो न्यष्टपत । 
इत्युक्तरक्षण मेरुे्ष्याननिर्िश्रति स्वयम् ॥ 

अनुदुतद्रतमेरुः- तारथ्रसतारः 

प्रस्तारेऽनुद्रते बिन्दुहीनेकदयादिसभवान्। 

तालान् दडयितु मेरुः प्रोच्यतेऽच्युतभूमुजा॥ 

सशाङ्कमे रुवत्कष्ठान् द्रतमे रुविंटिस्यताम् । 

तत्र पङ्क्तघु स्वासु प्रथमे प्रथमे गृहे ॥ 

छिखदे काङ्कमेकाङ्कं ततोऽधः पडक्तिरुच्यते। 
स्यक्तोपान्तधरतयान्त्यादीनभावे प्रतियोगतः ॥ 
28 

संयोज्य विलिखिद ग्र ताखसंख्याग्रहमावधि । 
अथोर्ध्वपड््त तस्योपान्तस्याधस्य परिगरहृत् ॥ 

तथा पञ्चकमं॑योग अत्र छेख्यं पुनःपुनः 
तदस्वेवे प्रतिनिधिं न कुर्यादच्र पूर्ववत् । 

तालानूष्वेक्रमेणव क्रमादद्रतविवर्धितान् । 
एकद्वित्रिचतुःपञ्चद्रुततालछान्विस्येकयत् । 
धीमत्तैश्च द्रष्टव्यं समेषु विषमेषु च ॥ 

अनुद्रतस्धुमेरः-ताल्परस्तारः 
लघुमेराविष्टताद्द्रतद्विगुणसंख्यया । 
कोषठसंख्यां छिखिवात्र छुयारकोष्ठत्रयोनितान् ॥ 

पङ्क्ति द्वितीयां तदनु तदुर्ध्वोध्वांस्तु पङ्क्तयः ! 
चतुश्चतुः कोष्ठहीनाः कायाः म्रान्तसमाङ्किताः ॥ 

तास्वादिपङ्न्तो प्रथमे कोदरन्द्रे छिखित्कसात् । 
एकद्रयङ्कावथोर्ध्वासि युपद क्तिष्वादिमे उस ॥ 

क्षिपेदेकाङ्मेकाङ्क रोषकोप्वथ कमात्; 
छिखत्तुयोन्परियञ्य कमाद्न्त्यादियोगतः ॥ 

तत्राष्टमद्रादश्योर भावे प्रतियोगतः । 
उपरिस्थासु तुयांधसतुयां प्रतिनिधिभवेत् ॥ 

एवमन्त्यादिभियेक्तमङ्कमग्रे पुनः पुनः । 
उर्वदीनेदा दिक्च लेख्यं द्रतवदटभूतम् ॥ 

छघुताखान्वदेस्सुधीः । 

अनुदरुतगुर्मेरुः--ताल्प्रतारः 
गुरुमेरावधः पङ्क्तिः सप्रकोष्ठोनिता परा। 
द्वितीयायाः पङ्न्तयस्तु वसुकोष्ठोनिता मताः॥ 

इत्थमन्त्यसमे मेरो टेख्याधः पङ्क्तिकादिगान् । 
एकटथङ्कक्रमानन्यस्य रि खदन्यादिपव्वकम् ।! 

अष्टमाङ्टयजेत्तब्र पुनः पुनरयं सुधीः । 
तब तुयोदिकोष्ठानामभावे प्रतिकस्पनम् ॥ 

अथोपरि गतास्वत्र पङ्क्तिष्वायायको्ठके । 
छिखिदे केकमवाङ्कमन्दयादीन् चतुरः कमात् ॥ 

अष्टमस्या्टमाधस्तं कृत्वा प्रतिनिधिं छिखित् । 
तुयोदिष्वप्रतिनिधिरथ ताटान्विखोकयेत् ॥ 

अधोभागादाशिखान्तं गुरुदीनमथेकगम् । 
दविगननिगचतुगोदि तालरूपं विलोकयेत् ॥ 



४०ब् 

जनुदरतुगिर्ः--तारम्रसतारः 
तमेरावधःपड् किकोधेकाद् शी नतः । 
द्वितीयां विलिखस्वत्र तदृध्वः पड्ल्कतयः पराः ॥ 

दादुद -ढादशोना स्युः दक्षिणाग्रस्मन्विताः । 
तच्रादिपङ्क्तौ प्रभमे कोष्ठयुग्मेः यथाक्रमम् ॥ 

एकं इये ङ्का लिसत्पूवै परासखाद्यायकीष्ठके । 
क्षिपेदेकाद्कमे काद्ध ततोऽधः पर्क्तरेखनम् ॥ 

त्यकत्वा द्वादशमन्व्यादीन् ( दि १) प्रतियोगास्पुरे छिखेत्। 

त्ोर््वपड्नक्तयस्सर्वाः तथान्त्यादि विधानतः ॥ 

ददस्य दादक्ाधः कोष्ठद्धेन युतद्षपुरः । 
पूरयंदङ्कविन्यासेर्मरुकोषठो न तां परम् ॥ 

यानि बिन्दुुखानीष्टताटस्थानानि तान्यथ । 
कूटीकृव्य छिलेदादौ तत्रायुक्ततया यदि ॥ 

शेष।ङ् वर्तते चेत्तद्यमभागे निवेशयेत् । 
भस्तारे जनकोऽय स्मानालो जन्यकरम तरवे ॥ 

भच््युतद्यः 

रुतपरस्तार नष्टोटिष्टपातामेखटक्षणानि,शाङ्गेदेव कुम्भकणोदि 

रम्येषु द्रष्टव्यानि । अति विस्तरभिया नाल दत्तानि । अनुदरूतविण- 
भप्रसारयोः शाङ्कद बादिभ्रन्येष्वमुक्तव्वांत्तयोर्विंशेषाः प्रदशयैन्ते। 

विरामप्रस्तारः-- ताख्प्रसतारः | 

यानि विन्दुसुखानीष्टतारस्थानानि तान्यथ। 

कूटीकृय छिखिदप्वां तत्रायुक्ततया यदि ॥ 

शोषाद्धे वर्तते चेत्तद्वामभागे निवेशयत् । 

प्रस्तारे जनकरोऽयं स्यात्ताखो जन्यक्रमे बरुवे ॥ 

पूर्वभ्रस्तारवत्कायेस्तत्रास्पत्वमदत्वयोः । 

करस बरवीमि महतः प्टुतस्ाथो गुरं न्यसेत् ॥ . 

गुरुश्च महतोऽधस्तात्सविरामरधु न्यसेत् । 
तस्याधस्ताञ् द् खघुस्तस्यचायो विरामदः॥ 
तद धरड्ुद्धविन्दु् महदस्पषिधीन् स्वयम् । 
तस्यां तु प्रथमे कोष्दयेद्वेकेकमाखिन्चेत्॥ . 

द्वितीययुग्मे दी द्वौ ज ततो युग्मे कृतीयकं । 
पञ्च पठन छिखित्वाऽथ सप्तमे मन्दिरे पुनः ॥ 

हद्रसंस्यां विनिक्षिप्य तदुध्ये लक्ष्म कथ्यते । 
दवितीय च तृतीयं च चतुथ षष्ठमष्टमम् ॥ 
द्ाद्राङ्क च संयोज्य छिखितको्ेऽभिमे तथा । 
सेकीकय प्टुतस्थाने तद्भे पूर्ववदिखत् ॥ 

प्रस्य 

यथाराम छिदद्म्रकोषठ कौप पुनः पुनः। 
एवमन्य विद्ायाङ्कसमृहे टिखित सति ॥ 

करपाद्घ्यद् भूतानां तालनां भद्वाचकाः । 
पुवोदयं क्रमः प्रत्तः प्लुत।द्द्रूतसुच्यते ॥ 

 उपान््यादिक्रमेणिव द्रतायान्तसूचकाः। 
मात्रामाघ्राक्रस तेषां कोठानां व्रूमहेऽधुना ॥ 

दरतो विरामदो लोऽथ बिन्दुयुक्तो विरामदः। 
विरामटो विरामान्तद्रतयुक्तो टधुगरुः । 
सविरामी दटे। तस्मादगौ रोखरविन्दुगी ॥ 
प्टुतो विरामान्तबिन्दुद्टय युक्तो गुरुस्तथा । 
दौ विरामद्रतपां र्पापिलयधनिन्दुना ॥ 

विवर्धितानां तालानाप्रसारेण समुत्थितान् । 
भदानद्भान्वदन्त्येतं तत्तत्कोष्ठणतान् क्रमात् ॥ 

विरामपातारः--तारभस्तारः 

वक्ष्य विरामपाताटसंख्यापड्क्तिमथ कमात् । 
सम कोष्ठयुतां पद्धक्तिः कृर्वा तत्राद्भुयोजनाम् ॥ 

बूमस्तत्ादिमे कोद्य त्वेकेकमाङिखेत्। 
हि तीयकोषयुग्मे वु दो द्वावश्नौ ततःपरम् ॥ 
पश्चमे पच्च पठे षट् सप्तमे दश पच्च च। 
अष्टमेऽ्टादशाङ्क च पीटठिकां विलिखिद्थ ॥ 

नवमादिपु कोषेषु रक्षपरं क्रमयोगतः । 
विहाय वामसंस्थानां ठिखेद्दान्प्रयन्नेतः ॥ 

दवितीयं च तृतीयं च तुथ षष्ठ तथाष्टमम् । 
एकाद्द च संयोज्य वामभागगतांस्तथा ॥ 

द्वितीयरिरसस्खान कोठाङ्न युतं तथा। 
दशादिसमकाएपु युताङ्कुतवेकर्दीनतः ॥ 

लिखदेवे विधानन संख्थाकोष्ठवधेः क्रमात् । 
तथापान्यादिमदन मीयन्ते स्वक्मभदजः। 
सर्बद्रुतादयस्तस्मारपाताखऽयमितीरितः ॥ 

[वरामप्रतारेन्म् 

रमो विरामप्रस्तारे नषटताकस्य दशनम् । 
 भन्याङ्के टिष्टनष्टा्ं परियज्याथ रोषतः॥ 

पातयेद्रामभागद्भान् पूर्वपूवान् प्रयत्नरतः । 
प्रयङ्गे पतिवाद्भं य अन्त्ये संस्यज्य रोषतः॥ 



प्रस्तारः 

ताखाङ्गान्युद्धरेदे चमन्त्यं त्यकत्वा पुनः पुनः। 
एककोष्टापातेन म्याद्विरोमद्रतागमः ॥ 

कोष्ठद्वयाद्रुपातेन निरन्तरतथा यदि । 
कघुखाभे। भवेत्तन तथा कोषटचये यदि॥ 

पतित स विरामो रः समायाति ततःपरम् । 
विरामल्घुदेतोस्तु तुर्ये पतित सति॥ 

ूर्वरन्धविरामाद्भुखघुरेव गुरुभेवेत् । 
गरुदेतोस्त॒रीये तु पतिते सति छन्धगः ॥ 

प्टतो भवेत्तथा पाते कोटे शुदरद्रतागमः। 

सविरामद्रते प्राप्रे तथा को्ठौ बथा त्यजेत् ॥ 

यदि हाद्धटधघोौ प्राप्रे ताभ्यां -")द्रय त्यजेद् । 
स विरामे घ प्रपि तेभ्यो गहू्रय स्यजेत्॥ 

गुरुलछाम तथा को्टख्लयस्त्याज्या निरन्तरम् । 
प्लुतलामे तथा पच्च को्ठव्यामो निरन्तरम्॥ 

यथा शुदधद्रते रुन्धे यजेत्तेनेकमन्दिरम् । 

एव नष्टोस्थितस्ताये यद्यर्थद्रतदीनवान्। 
तथा वामान्तिमे व्यो न्यसेन्नष्टोत्तरं तथा॥ 

मच्युतरायः 
एवमेव विरामप्रस्ताराः दोपा द्रव्याः । 

प्रस्तारः ~ गीताज्नम् 

चतुरश्रता ठेना्टमिर्गप्चभे वति, मन्दरस्मरेण। 
उ्यश्रताटदक्षिणमावेन चतुर्विंतिगणेभेवति ॥ 

नान्यः 

तानः. 

षड्जग्रामे नारदीयतानः । 
गमधनिसरि! 

नान्यः 

छन्दसि स्वरे ताले अङ्गानुसारि प्रस्तरणम्। अङ्गमिति छन्दसि 
गुरुख्धु । स्वरेसरिगमपधनि तलेऽनुदरूतदरुतल्धुगारु 
प्टुतविरामाः, षडङ्गानि विरामेण विना पञ्चाङ्गानि, भनुद्रूतविरा- 
माभ्यां विना चतुरङ्गानि। 

वृर्णाट्कारः 

प्रस्ताराग्यो भवेदाक्तक्रमरे चितमध्यगाः। 

रिपभादिस्वरास्सवं दीप्रा स्युः खायिनं विना ॥ 
सरिस सगमस सधनिस. 

जगद्धर 

प्रस्ानम् 

-वर्णाुङ्करः (सक्चारी) 
मूछनायां क्रमेणेव विषम च समौ स्वरौ । 
निगय्येते यदा तसिििन्स प्रस्तारोऽमिधीयते ॥ 
.सगरिम गपमध. पनि, 

टक््पथः 

एकान्तरसमुच्चारः षडजादीनां करमाद्यदि । 
दिस्वरा स्वात्कराचेका यत्न प्रस्तार उच्यते | 
सग रिमि गप सध पनि. 

जगरः 

स्वरद्र(त्र)यान्मुक्तमध्यस्व रान्मुक्तस्वरादिकम्। 
तादा युग्ममायोदे चेस्परस्तारस्तदोदितः॥ 
सग रिम गप मध पनि इति प्रस्तारः। 

--वर्णारङ्कारः 
कलासु तासु प्रत्येकमन्त्यस्तारो यदा भवेत्। 
तदा प्रस्तार नामानमटर्ङ्कारं प्रचक्षते ॥ 
सां रिसं गमसं पधनिस. 

पण्डितमण्डसै 

| -पण्डितमण्डली 

प्रस्थानम् नृत्तरूपकम् 
घटचेस्यादिनायिकं केशिकीवृत्तिवहुट, बहुतारख्यात्मकं , 

सुरापानराजितै, विरोपनायकं, दासादिनायकं च । यथा- 
श्ङ्खारति लकं । 

सागरनन्शी 
प्रस्थानं कैरिकीवरत्तियुतं हीनोपनायकम् । 
आपानकेलिरुलितं ल्यताख्वशानुगम् ॥ 

दासादिनायकं द्रधङ्कं विरचेरादिनायकम् । 
मुखनिर्वहणोपेनं श्रङ्गारतिरकं यथा ॥ 

शारदातनयः 
-- नृत्यषूपकम् 

प्रथमानुरागमानप्रत्रासश्चङ्गारसश्रय यत्स्यात् | 
्राबृसंतवर्णनमन्यद्ापि सोत्कण्ठ ॥ 
धन्ते वीररसादयेनिंबद्धमेतचतुर्भिरपसरः । 
प्रस्थानमिति. जवते प्रवासमुपलक्षयेत्सुधियः ॥ 

भपसारेरिति । निष्कामेरिवयर्थः। 
भोजः 

प्रस्यानम् 

गजादीनां गतिं क्यात् कृत्वा प्रवस्नं तथा । 
अर्पाविद्रं सुमसण ततपरस्थानं प्रचक्षते । 
अत्रास्पोद्धते सुकुमारबहूलनतत प्रयोज्यम् ॥ 



अस्फुट ,# 

॥ । 

प्रस्फुटः- देरीतारः 
खे दौ भो दौ गुरुदौ च गुरुश प्रसफुटाहये । 

15-मात्राः। ताख्रस्तारः 

ग्रस्फुरा- हनुः 

द्रतप्रचछिता किञ्िद्धिकासा प्रसफुरा हनुः । 
सीते रीतञ्वरे तस्याः ्रयोगः कथितो बुधैः ॥ 

सोमेश्वरः 

प्रहसनम् _ रूपकम् 
तदिविध श॒द्धं सङ्कीणि च । आर्यं परित्राद् वापसद्धिजगन्थै 

रपि हास्यक्कशटेरारन्धं । सङ्कीणे वेदयाविटनपुंसकादिभूषितं । 
भरथमं रारिविखासादि। हितीयं भगवद्ञ्जुकादि । अस्य च 
ढावङ्खो भवतः। सुखनिर्वदणसम्धिश्च । नखणुडसत्वाह-वरयाऽऽर- 
भाया शल्यं श्यं म्रहसनमिति। 

| सागरनन्दी 
भाणवत्स्यास्रहसनं तत्तिधा परिभिदयते। 
युद काप्यथ सङ्खी्णकचिदैकृतमिलयापि। 
तत्र श्रो्ियनिमृन्थश्ाक्यादीनां यथायथम्। 
भाषाचेष्िततद्रपहासव वाक्यसमन्वितम् | 
चेटचेटीविटव्याप्र शद्ध प्रहसनं भवेत् । 
उद्वालयकादिवीथ्यङ्घेः मिश्र सङ्कर्णमुच्यते ॥ 
विटकामुकचेष्टादिवचो वर्षधरेसतु यत्। 
परित्राण्मुनिपाषण्डः कृतं वेकृतमुच्यते ॥ 
दास्यस्तु भूयसा कायेः षटूप्रकरिस्ततस्ततः । 
मुखनिर्वहणे चेव सन्धी द्वावस्य कीर्तितौ ॥ 
अ इोप्येको भवेद्यस्य तत्त॒ प्रहसनं भवेत्। 
स।भद्रिकं स्यास्सङ्कीण शुद्धे सागरकौमुदी । 
रशिकलाप्रहसरन यत्तैकृतमीरितम्॥। 

शारदातनयः 
दिजपाषण्डिदुर्वर्णिचेटचेटी विटात्रृतम् 
वेषभाषाविभूषयिः शुद्धे हासक्ृतं भवेत् । 
कायुकरतिवाचटः चण्डदुष्पण्डितादिभिः ॥ 
जरत्कञउ्चुकिनिम्रन्थतापरैरविछतं स्मृतम् । 
धूतंकापालिकव्रात्यचोरसंवाहकादिभिः॥ 
वीध्यङ्गैरन्तराकीणं सङ्की्णमिति कथ्यते । 
सुखनिवहणे सन्धी वृत्तिरेकैवं भारती 
एकाङ्ककर्पनीये स्यान्नानाहास परनोहरम्॥ 

सर्वेश्वरः 
हास्यः षटूप्रकार इति । हसितातिहसित विहसितादयः। 

पराङ्तम् 

ग्रहरः- हदस्तपारः 

महरसतु तख्गृष्ठप्रहारात्कथितो यथा 
श्येदां थां गिगद् किंटथो थो 
म्रहार इदयपि क्रचिह दयते । 

वेमः 

ग्रहरणम्ू--वायप्रबन्धः 

कूट पादेस्तु घटितसुद्धतध्वनिसयुतम् । 
खण्ड मुहुः प्रयुक्तं तु यत्तसहरण भवेत् ॥ 

छायारगस्य सुडस्यत्वन्त्यप्रङ्क्तिः प्रवर्तते । 
चरसे सति भयोक्तन्यमेतम्बर्तविचक्षणः ॥ 

एतसयुञ्यते तदज्ञः। वेमः 
उद्धत ध्वनितं कूटबद्ध खण्ड सुहयः । 
प्रयुक्तं स्यासप्रहरण ध्रवाद्योभोगगोचरे। 
चतत प्रायः प्रयोक्तव्यमन्यलापीच्छया भवेत् ॥ १ 

प्रहर्षः नाव्यारुङ्कारः 
मूढस्योद्रोधरन्धो हर्षः । अथा--अये उच्छरसितमर्यणेति 

छक्ष्मणवाक्यम् 
सागरः 

प्रहर्षिणी तयोदशाक्षसवृत्तम् | 
मनजरगाः] भरतः 

प्रहारः हस्तपारः 

प्रहरडब्दपयायः। 

प्रहारगेया-रागाः 
प्रहारेकोदयाद वाक् ग्रहि कोदयोषरि । 
देश्ाक्षी भेरवी शुद्धा साङ्गा च प्रगीयते ॥ 

वराटिका तथा शुद्ध द्राविडी नागसंन्ञका। 
परहारोपरि गातव्या महारी शाबरी तथा ॥ 
अन्धाछिका रामह्ृतिदछायानद्य गुरुञ्जिका । 
मधभ्याह्यात्परतो गेया गौडरागाणि यानि च । 
न्नियामोपरि गातव्या द्वसार गनारिका ॥ 

जगदेकः 
ग्राकृतम्- तारा 

तास्योस्समवस्थानं प्रकृत्या प्राकृते मतम् । 
भराोकः 

प्राकृत॑म्- शिरः 
निर्विकल्पं स्वमावस्य शिरः प्रा्रतमुच्यते । 
तच्च पूजाजपध्यानस्वामि सेवादिषु स्परतम्॥ विप्रदासः 
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प्ाकतपाल्यम् 
एतदेव विपर्यस्तं संस्कारगुणवर्जितम्। 

: प्राकरतं पाठं नानावस्थान्तरात्मकम् ॥ 
भरतः 

पएवदिति । संस्छृतपाल्यमिलर्थः। 

प्राहृतपाल्यभेदाः 
प्राकरतपाठयं त्रिविध--समानरष्दं विभ्रष्ट देशीगतमथापि-च। 

भरतः 

प्राङतमषाचारः 

छन्दतः प्राकृतं पाटय स्मृतमप्सरसां भुवि । 

मानुषाणां च कर्तव्यं कारणा्थन्यपेश्चषया ॥ 

प्राकरतमात्याः 

एतेषामपि सर्वेषां नारकानां प्रयोगजम् । 
कारणव्यपदेरोन प्राकृतं सम्प्रयोजयेत् ॥ 

द्रिद्याध्ययनाभाययदच्छादिमिरेव च । 
फिश्येण प्रमत्तानां दारिदेण प्टुतात्मनाम् ॥ 

अनधीतोत्तमानां च संस्कृर न प्रयोजयेत् । 
व्याजलिङ्घप्रविष्टानां भरमणानां तपस्विनाम् ॥ 

भिश्ुचक्रचराणां च प्राकृते संप्रयोजयेत् । 
भागवततापसोन्मत्तनारनी चग्रहोपसषटेषु । 
खीनीचजातिषु तथा नपुंसके प्राकृतं योज्यम् ॥ 

मरतः 

प्राक्रतयुक्णः 

ये वणां वर्ण॑गता व्यञ्जनयुक्ताश्च ये स्वरा नियताः । 
तानपरस्परघृत्े प्रार्रतयुक्स्या म्वक्ष्यामि ॥ 

ग्रागयणम्- प्रतिमुखसन्ध्यज्गम् 

प्रगायणस्य नामान्तरम् । 

प्रागल्भ्यम् 
मयोगनिर्ाध्वसता भागस्भ्यं समुदाहतम्। 

प्रज्ापल्यः-- तानः 

मध्यमग्रामे नारदीयतानः। 

निसरिमपध., 

--(रि-सेपः-षाडवः) 

सनिधपमग.. 

प्रातं "या; 

प्राडिवाकाः 
व्यवहासर्थंतत्वज्ञ ! बुद्धिमन्तो बहूश्चताः । 
मध्यस्था धार्मिका रक्ताः कायांकायेविचक्षणाः॥ 

शान्ता दान्ता जितक्रोधा सोद्धवास्समदरिन : 

ईटा प्राड़वाकाश्च स्थाप्या धमासनेष्वथ ॥ 

उस्थितख्ाप्रमत्ताश्च यक्तारस्या जेतक्रमाः। 

स्निग्धाः क्षान्ता विनीताश्च मध्यस्था निपुणास्तथा ॥ 

नयज्ञा चिनयन्ञाश्च उहापोह विचक्षणाः । 
नानारूपेस्समायुक्ता गुणरेतेमैवन्ति हि ॥ 

भरतः 
प्राणः -- (प्रबन्धे) नादः 

अ नुस्वेनस्वशूपः सन् प्रबन्धपद्गामिभिः । 
उपाधिभिरभिव्यक्तः स्थानघ्रितयवर्तिमिः। 
प्रणयन् जनचेतांसि प्राण इत्युच्यते रवः॥ 

प्राणायामः- दस्तः 

मधभ्यमानामिकाम्राभ्यां अङ्गुष्ठो मिश्रितो यदि । 
अङ्गक्ठमूलवक्रायां तजेन्यां राणयामकः॥ 

नासाग्रभागे बद्धशचेद्रेचके पूरके तथा । 
कुम्भाकारो वायुबन्धे दरोनीभो बुधोत्तमैः ॥। 

विनायकः 

प्रादोषिकम् संगीतशरजञाराज्गम् 
निशाप्रथमयामकमं अदोषिकम् । 

भोजः 

प्रातेर्भेयाः - रागाः 
देशाक्षी भेरवी शुद्धा सारूगाख्या च भैरवी । 
देवकर रक्तहंसी च माहुरी रागरञ्जनी | 

एते सूयांडातो जाताः सार्यकारे तु निन्दिताः। 
प्रगायति प्रभाते यः स नरस्सुखमेधते ॥ 

जगदेकः 

प्रातर्भयाः- रागाः 
धनाश्रीमाख्वश्रीश्च रक्तहंसो वसन्तकः । 
देशस्यो देङकारौ च भूपाटी प्रसभस्तथा ॥ 
मध्यमादिः कोहासो बङ्गाली भेरवस्तथा । 
नारायणो विभासश्च प्रातर्गया इमे बुधैः ॥ 

महोषिखः 

दवितीयग्रहरगेयाः- रागाः 
गुजती रेवशध्रिश्च कोमारो कल्ली तथा । 
शङ्कसभस्णस्तोडी सोरटी रामत्तथा ॥ 



प्रातर्गयाः 

नादरामक्रियारागो वेखावलिः छुडारिक्रा । 
गुणकथे जयश्रीश्च तथैव ङरिवहठभा । 
एते रागाः प्रगीयन्तं प्रथमग्रहरोत्तरम् ॥ 

अदोबिलः 

तृतीयप्रहरगेयाः-- रागाः 

हंसाख्यो दीपको रागः. काम्भोदी कङ्कणस्तथा । 
सारङ्गो देवगान्धारी रामो देवकिरिः परा ॥ 
फेरावतोऽैनो रमो रन्नावली ततः परम् । 
असाषरी च हिन्दोखो मनोहर स्ततः परम् ॥ 
वैजयन्ती तथा रागाः स्वश्निव वराटिका: । 
एते रागाः प्रगीयन्ते ह्तीयप्रहसेत्तरम् ॥। 

म्टोमिरः 

चतुथप्रहरगेयाः-- रागा; 
घण्टारवस्तथा ठकः श्रीरांगः कीकिठः पुनः । 
सोदामनीक्ुरद्गश्च त्रिवेणी च सुरख्यः ॥ 

पूर्वी विहङ्गडो रागः सामन्तः क्ुमुदस्तथा । 
बरदंसः पहाडी.च चक्रधार स्तथैव च ॥ 

कट्याणाण्यवराली च मञ्जुभाषा ततः परम् । 
सिहसवस्तथा रागः तथेव पटमच््ररी ॥ 

सर्वै गौखास्तथा नाराः कटपतरुस्तथव च । 
प्ते रागाः प्रगीयन्ते चृतीयग्रहरोत्तरम् ॥ 

भहोबिरः 

सर्वदागेयाः-रागाः 
सैन्धवो मेघरागश्च मारी पश्वमस्तथा । 
नीलाम्बरी सुखारी च भेरवी रुणितस्तथा ॥ 

मेघनादस्तथा देशी रागो मङ्गलखकीरिकः। 
गौडरागश्च महागोःराग अनन्दभेरी ॥ 

राङ्करनन्दमाख्यो राजधपनी च शर्वरी । 
सावे राग इव्येतास्सर्वंदा च सुखप्रदाः ॥ 

महोबिखः 

मालवश्चैव महार: श्रीरागश्च वसन्तकः । 
हिन्दोखश्चाथ कणाद एते रागाःपडीरिताः ॥ 
क्णदान्ते पुरो रावरो गेया गायनराजिभिः। 

वक्राखदेश स्गीतसारः 

वराटी मायु (धु?) री कीडवैरारी चैव धानसी । 
वेछाबली मारदट्रा मभ्याहे भरतोदिता ॥ 

एव वरादी मध्याहे सायाहे भरतोदिता । 
गान्धारी दीपिका चेव कल्याणी प्रवरी तथा ॥ 

प्राप्तिः 

आसावर्रा चानदा च गौरी कैदारपीहिडा। 
माधर्वी माटी पूर्णा रिन्धरडा नारिका तथां | 
सायत गमिणीरेताः प्रगायन्ति नतुदैड ॥ 

एतन्मत केवल यगिण।गानपरम् । 

प्रातगयास्तु देशा च छकितः पट मञ्जरी । 
विभासो भेरवी चैव कामोदी गुण्डकथैपि । 

एका रवाडी (वरसद?) मध्याहे साय कणाटमाखबौ । 
नाटश्च गौरवाडी च मूजेरी देरिरेव च । 
गानं तेषां तु पूवां निषिद्धमिति तद्िदः॥ 

यक्रालदेश् सञ्गीतसारः 

प्रातर्भयाः- रागाः 

मधुमाधवी च देराख्या भूपाली भेरवी तथा । 
वेखावली च महरी बह्धाली सामगृज्ञेरी ॥ 

धनाश्री माख्वश्रीश्च मेघरागश्च पद्मः| 
दशकारो भेरबश्च ङितश्च वसन्तकः । 
एते रागाः प्रगीयन्ते प्रातर।रभ्य नियश्ः। 

दामोष्रः 

प्रापणम्-मुखसन्धयङ्गम् 
प्राप्रनीमान्तरभ् प्रा्िराब्दे द्रष्टन्यम् । 

प्रा्तिः-मुखसन्ध्यज्गम् 
सुखार्थस्याभिगमनं प्रापि; । भरतः 

सखयतीति सुख । ताद्रशस्य वस्तुनः । 

यथा-- वेणीसंहदार-प्रथमङ्ध-भय दहयर्थो भीमस्य चेतः 

सुखयतीति । भमिनवः 

मुखार्थस्योपगसनं प्राप्तिः । सागरनन्दी 
या चित्तस्य सुखप्राप्ि; सा प्राप्रिगीयते यथा । 

शम तानन्दी 

प्रामिः कोऽपि समागमः । शारदातनयः 

प्रा्निः-रश्षणम् 
दरैवावयवं किञ्चित् भावो यल्लाुमीयते। 
प्राप्ति तामभिजानीयादक्षणं नाट काश्यम् ॥ 

मरतः 

छभ्युन्नता पुरस्तादियव पदपडक्तिखक्णमेर रध्राऽनयात्र 
भवितव्यमिति शङ्कन्तरासद्धावमनुमीयते । 

भभमिनवः 
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यथा- कुन्द॑माखायां रामवाक्यम्-ननु वक्तव्य सीताया; परबेदासुचनी या तु पा्ाणामर्थयोगतः। 

पदानीति. . समाम संस्धानमिति श्ोकः। अवर पदपङ्क्तिः | ' नानाभावरसीपेतासा स्यातप्नवेरिकी धवा। 

संस्थानन सीताया एवेति निशि सा प्राप्निः। वमः 
_ , गीयन्ते यत्र सादृदयादर्पावस्थानकीर्तनात्। 

प्राप्चसभवर््-- वस्य) रसभावानुरोघेन रागा यतर भवन्ति हि ॥ 
ईैपत्मराघ्ियैदा काचिर्फटस्य परि करप्यते । छन्दांसि च प्रसन्नानि पदैः प्रोत्रसुखानि च । 
भावमाव्र॑ण ते प्राहुर्थिधिज्ञाः प्राक्षिसंभवम् ॥ सव प्रावेरिकी ज्ञेया प्रवेराविषये मता ॥। 

४. नान्यः 

प्राभातिकम्-संगीत ङ्ञाराज्गम् नानारसार्थयुक्ता सरणा या गीयते प्रवेश तु । 
्रद्युपकाटकम प्राभातिकम् । प्रवेरिकी तु नाग्ना विज्ञेया स ध्रुवा तदूज्ञः॥ 

भोजः ` ' भरतः 

प्राम्भ अव्या | प्राभ्चिकटक्षृणप् 

लत्सुक्यमात्रे बन्धस्य यो बीजस्य निबध्यते । चारित्राभिनयोपेताः इान्तवृत्श्रुतान्विताः। 

महतः फटयोगस्य सोऽक् प्रारम्भ दुष्यते || । यरोधर्मरतश्धव मध्यस्था वचसाौरिविताः।। 

॥ + षडज्गनाश्ुराखा अद्टुन्धारडुचयः समाः । 

प्राथना-गभसन्ध्ङ्गम् | ष्तुरातोथष्ुराखाः दृत्तज्ञास्तत्वदर्सिनः ॥ 
रतिदर्पोत्सवानां तु प्रार्थना प्रार्थना भवेत्। | दश्षभाषाविधानक्ञाः कडारिल्पभरयोजका; | 

>चि र षचतुथाभि नयज्ञाश्च रसभावविकत्पने ॥ 
एतत्साध्यफटोचित भावलक्षण । तत्र साध्यफठे यः प्राधान्येन 

समुचिनो भावः तद्विषया या भ्रकर्येणाभ्यर्थना सा प्रार्थनाल्य- शब्वच्छन्दोवि धानज्ञाः नानााखविचक्षणाः । 
मङ्ग । यथा-रन्नावस्यां सद्धेतस्थो राजा तीव्रः स्मरेदयादि वद्ति। एवं विघास्तु कर्तव्याः प्राभिका दशरूपतः ॥ 1 

अभिनव मि ह प्रासादिकी 

+ श्रवा 
तः प्रस्नुतस्य रसभ्य चिभाबरोन्मीटनेन निर्मलीकरणं प्रसोद्ः। 

प्रार्थना भावयाचना । भावानां साध्यफरोचितानां रतिदर्षो- ३३५४ भ 0 कज 

त्सवादीनां याचने प्रायैना । यथा-देवीचन्द्रगुपरे कण्ठे किन्नर- | खा" । ध 1 | | इयं च प्रावेरिक्याक्षेपि- 

कण्टीलयादि चन्द्रगप्तवाक्यम । भत रतेः प्रार्थना । कंचिदभ्य- | कानन्तर्मवर्य चात कलसः | 

भभ्यर्थनापरं वाक्य प्रार्थ यमिधीयते। 

। 9 > गुणचन्ब् 
नामात्र प्ार्थनामाहः । केचित्तु प्राक्तनमिदं चाङ्गं न ५८५ ह व्िपवरादा च रसान्तरसुपेयुषी । 

प्रावृतम्- पादपाः रङ्गप्रसादं रुते सा स्याप्प्रासादिकी घवा ॥ व 

लीख्या बलिता यत्र कोमला तनुबह्री । या च रसान्तरमुपगतमाक्षेपवशात्छरृतं प्रसादयति । 
उदटृततश्चरणोऽप्येतत् प्रावृते परिकीर्तितम् ॥ रागप्रसादजननीं विद्यास्रासादिकीं तां तु॥ 

| नेम्. भरतः 

प्रवेशिकी--धुवा प्रासञ्गिक--वस्तु 
प्रविदातः प्रात्रस्य रसभावप्रकृत्यवस्थादिकं प्रवेरशब्देनोच्यते। ` तस्योद्ाहरणाथ तु प्ासङ्गिकमिदोच्यते । भोजः 

तदनुसारेण षसमासेोक्त्यायलद्कुते यदरपकं गीयते सा प्रावे- तस्य । भाधिकारिकवस्तुनः । 

रिकी-- प्रवेशः प्रयोजनमस्या इतीकणि भ्रावेदिकी। यथा प्रियम्- रक्षणम् 
देवीष्वन्द्रगुपे पञ्चमाद्भे स्वापायशङ्किनः कतकोन्मत्तस्य छुमार- धादौ यत्क्रोधजननमन्ते हर्ष्रवधेनम् । 
च्न्द्रगप्रस्य चन्द्रोद् यवर्णनन प्रवेराप्रसि पादिका । तसय चच ज्ञेय भादी वांदसमन्वितम् ॥ 

गृुण-~न्दः | मरतः 



प्रियोक्तिः ०८ क्षणिकम् 

विनष्टे तु यदा द्रव्ये ह्यपञ्धिः पुनश्च या । गोण्डः स्यदिङवालादिरागस्सर्वपदाश्रयः | 

सुखसुत्पद्यतेऽतीवे सा प्रीतिरिति कीर्तिता ॥ धीरोदात्तगुणेयैक्तो बण्यं उत्तमनायकः ॥ 
इति केचन तु भरतपाठान्तरमाहूः। छन्दः स्यास्खेच्छयाबद्ध समानादिुणा दज्ञ । 

यथा--किं वृत्तान्तेरिति शोके भ्रमतिवहटभलयादौ हन्त कीर्वि- वर्णाः स्युयेत्र स ज्ञेयः प्रबन्धः प्रीतिकृद्धरेः ॥ 
रिति हर्षकृत् । प्रीतिपीताम्बरताटश्रेणिसुक्ताफलामिधः। 

समिनवः | कुम्भः 

अन्ये पठन्ति ~ वाच्यमर्थं परियजञ्य दृषटयादिभिरनेकधा । रक्षकः 
अन्यस्मन्नेव पतनादा्यु भररास्स उच्यते ॥ भव्यग्रेरिन्द्रियदद्ध उहापोहविरारद्ः । 

भरतः व्यक्तादोषोऽनुरागी च स नास्ये प्रेक्षकः स्मरतः ॥ 
दष्टिदैरेने प्रकृतिमुखरादिवाक्यमिति पूर्वोक्तमित्यर्थः । नचेयं यस्तु तष्टिमायाति सोके सोकसुपेति च ।, 

व्याजस्तुतिः निन्दाभागे स्तुतेरभावात् । पूर्णतायास्तु निन्दाया देन्ये दीनटवमभ्येति स नास्ये प्रेक्षकः स्मृतः । 

अभावात् । नवेवेते गुणास्स्व एकस्मिन्प्रक्षकर स्मृताः ॥ 
अभिनवः भरतः 

प्रियोक्तिः रक्षणम् 
यत्मरसन्नेन मनसा पूज्यं पूजयितुं वचः । 
हर्षप्रकारानाथ तु सा प्रियोक्तिरुदाहता ॥ 

भरतः 

यथा--चीणावासवदत्ते (७ अंके) भरतरोहको वत्सराजाय 
वासवदत्तां वीणाभ्यासार्थमपेयितुकामं ते दशाह या रोते इत्यादि । 

प्रीतिः 
पुसः पूवीपरी भावः सुखिसवेन व्यषस्धितिः। 
ुदधेरन्मीखनी गाढं भ्रीतिस्वेन निगद्यते ॥ 

भावविवेक : 
श्रतिः 

मध्यमस्य तृतीया श्चुतिः। 

परीतिपीताम्बरतारश्रेणिग्क्तफलम्--सूडपरबन्धः 
आदितारस्तथापव्च हरवत्तससुद्धवाः । 
प्रतिमण्डश्चतुमातो मण्टश्चे वाडताखकः ॥ 

ताखो वर्णयतिश्चेव जरूमङ्गरसंज्ञकः । 
विजयानन्दनामा च जयश्रीसंज्ञकः परः ॥ 

नवमातृकमण्ट् निस्सारुदेम्पकीऽपि च। 
कूपको द्रतमण्ठश्च रतितााभिधः परः॥ 

प्रतितारे पदानि स्युः पाटास्दुभ्थं तथा । 

क्षणिकम् नत्तरूपकम् 
पदाथोमिनयं यच्च रितं च खयान्वितम् | 
कुरुते नर्तकी यत्र सोऽपि नर्तनकः पुनः ॥ 

खस्य द्विपथच्छलिकसमरथ्यासमन्वितम् । 
सुतारचतुरश्राभ्यां यत्र कतुः प्रवर्तते ॥ 
गभाोवमरौरहितं सर्ववृत्तिसमन्वितम्। 
प्रभूतमागधीसीरसेनीकं रस भावयुक् ॥ 
विसन्धीति वदन्त्येतदुत्तमाधमनायकम् । 
भारयारभरीयुक्तं कचिस्स्यात्तस्य सात्त्वती ॥ 

यथा बाखवधास्यै च नृसिंह विजयो यथाँ । 
पूर्णने पथ्यपाठेन नान्दी तस्य विधीयते ॥ 
कचिद्रभावमशौँ स्तः कचिद्रत्तिचतुष्टयम् । 
कचिन्नेपथ्यपाटाङ्गे न कदाचन सूत्रधृत् ॥ 
एवे प्रक्षणिकं विद्याद्यथां त्रिषुरमर्दैनम् : 

रारि ड 

--शृत्यरूपकम् 

यस्य पदाथाभिनयं टलितटय सदसि नर्तकी कुरुते । 
तन्नर्तनकं शम्या छास्यच्छङिकद्विपद्यादि ॥ 
रथ्यासमाजचस्वरसुराख्यादौ प्रवर्तते बहुभिः । 
पालविरोषरयत्तत् प्रक्षणकं कामदहनादि ॥ क 

मोजः 
-- नृत्तरूपकम् 
अरदोषभाषोपसोभित, शौरसेनीप्रधाने, गभेविमरौरान्य, तद्ध 

्षणयुक्तं च सर्ववृत्तिनिष्पन्न, प्रतिमुखसन्धिप्रवेश्चका न कर्तदयाः 
प्रिवर्तकछयुक्तं प्रयल्नतः कायं नियुद्धसंफेटयुते, विपदनुचिन्ता- 
बहूं च । अत्र तु सूत्रधारो न धिषेयः। यथा--वाछिवधः। 

सागरनन्दी 

मध्ये सध्ये यथा ओभा भयुक्तं च विरोषवत्॥ 

विजेषतो वर्णयतौ जयश्रीसंज्ञकेऽपि च। 
तेनकाः स्युः पद स्थने प्रतिताले न चेष्यते ॥ 

मुक्तिः पाटाकर्यक्तेराखपिन पुरस्छतेः। 
पदान्येव षोडडैव ताखा एदोनर्विरातिः ॥ 



रक्दीक्षणम् ४०९, प्ोत्सादनमु 

्रषोदीक्षणम्--संगीत शङ्गाराज्गम् 
विखभालुरागयोः दायं रमणीयपदाथानां प्रदरेनमवसे 

कनै वा | 
भोजः 

्रे्ः--वणांरङ्कारः (सञ्चारी) 
कला गतागतवती दिस्रेकेकहानतः । 
यवान्यास्ताटञ्चः स स्याद्प्रद्धः 

सरीरिसा रिगा गरी गमा सगा मपा पमा पधा धपा धनी 
निधा । । 

दाङ्ग देवः 

प्रह्कः--रागः 
हिन्दोटस्य नामान्तरम् । 
तानरचेत् खञ्जरीको भवति यदि पुनमेषेना पौरवी स्यात् 
बीभत्से भीषणोऽपि सफुरसुदितमदाकाखकाखाधिदेवः । 
गान्धारीयैवतीभ्यां विहित.--उभयम्रामजातिग्रसिद्धो 
न्यासांरोद्राह (ष्डजे,खितघर. - .मयः प्रेद्को नाम रागः॥ 

नान्यः 

उभयग्रामसंभूतो धवतापात एव च । 
दवे जाती वजयित्वा तु गान्धारीं धवतीमपि। 
गान्धर्वाख्चतस्वज्ञः प्ेद्धकः परिकीयेते ॥ 

करयपः 

प्रह्वणम्-देदीमण्डलम् 
म्रसव्येक पद पाश्च पाष्णिदेश ख्पादतः। 
स्थिव्वान्ते कूर्महस्तेन सतिः प्ेद्धणमण्डखम् ॥ । 

नाध्यदपणे 

प्रहधितः--वर्णारुङ्कारः (अवरोही) 
नीधधाप पाममागगारि रीस. 

। पण्डितमण्डली 

--वणारुङ्कारः 
समुचये खरयुय॑ पूर्वपूवीन्तिमादिमान् । 
परान् खययुगान्छु्यादान्दोर्य प्रेष्धितो भवेत् ॥ 
स रीरिगा गमा मपा पधा धनी 
केचिदेनमर्ङ्ारं कममाचक्षते बुधाः। 

पण्डितमण्डटी 

्ह्वोितम्-- दरेनम् 
्रद्खोखितं तदाख्यातं यत्र स्यातां गतागते । 

वेमः 

करणम् 
डोखपाद्ा्किमादाय तदन्येनोत्पतिं भजेत् 
चारीश्च भ्रमरीयेल् तसद्भोकितमितीरितम् ॥ 

ल्यायनः 

प्रेम 
स एव प्रचयाष्रसतु प्रयुक्तो विवरत्तरः । 
संमतं तत्समीपे तु क्षिग्र प्रेमतयोदितः ॥ 

सः- स्नेहः । भावविवेकः 

प्रमगभि--दशेनम् 
द्रवीमूते मनो यस्य दशने प्रेमगभितत् । 

रारदातनयः 

प्रमाभिसम्धिः- शृङ्गारचेष्टा 
विपक्षसंज्ञया ज्ञानादीष्यातिशयसंभवम्। 
खीणां प्रेमामिसन्धान दुःखदं मरणादपि ॥ 

पररणम् 
हास्यप्रायं प्रेरणं तु स्यातप्रहेटिकयान्वितम् । 

वेमः 

प्ररितम्- दे शषीमण्डरप् 
सन्ताडयैकपदं पावे वितस्तित्रितयान्तसम् । 
तिथेकन्चितजानुभ्यां सित्वाऽथ शिखरं करम् ॥ 

निधाय वक्षस्यन्येन प्रसता च पताकिका। 

प्रद्रीयेदिदं तज्ञाः प्रेरितं मण्डर जगुः ॥ 
नारथदर्पणम् 

-हस्तप्राणः 

पश्चाद्भागे कश्चित वा रेचितो वा प्रसारितः। 
यो हस्तः कथितस्सोऽय प्रेरितः पूर्वसुरिमिः॥। 

| *रङ्गारः 

परषणकारिक 
रेषणे: कामसंयुक्ते: गुद्यागुद्यसम॒त्थितेः । 
या नियुक्ता बुधैस्सा तु ज्ञेया प्रेषप्रकारिका ॥ 

भरतः 

ग्रोता--विभाषारागः 
पश्चमांशमरहा षडजन्यासा खाश्िकसंमता । 
मभ्यमप्रासगा पूणां म्रोता नाम विभाषिका।। कुम्भः 

ग्रोत्साहनय्-नाय्यारङ्कार 
कुतश्चित्कारणाश्निवर्तमानस्य प्रवर्तनम् । यथा विक्रमोर्वश्यां 

मन्दारपृष्पेति (४-६२ ) पुरूरवोवाक्यम् । 
सागरः 

रक्षणम् 
उत्साहजननेः स्पष्टेरथेरोपम्यसंश्रयेः । 
प्रसिद्धेरुपगूढ च ज्ञेय प्रोत्साहनं बुधैः ॥ 

भरतः 



प्रोतम् - | ४१० 

ओपम्यरस्य संश्रयं अन्वेषण यथेति । अनन यत्रान्वेपणेऽपि 
तस्य भाव इति द्धितम् । यथा-भदटृन्दु राजस्य हरवृपभेति 
श्टोकऽप्रसतुतम्ररसाप्यत तद्वैचित्रयम्। प्रोत्साहनत्वलक्षणकृतमेव। 
इदमन्यत्र त्रियव चनमिति पठितम् । अन्यैरुदाहरणमिति पठितम् 
प्रियवचनोदाहरणे द्रष्टव्ये । | 

। भमि मवे: 

प्रोल्तू--खानकम् 
पादाग्राभ्यां मानाभ्यां तथाङ्घुछितदः सिति; । 
या कायमायतीकरृय तरम्धानं प्रोन्नतं मतम् ॥ 
नासादघ्रजले धार्ये भित्त्याद्यन्तरितेऽपि च। 
प्रश्राद्यफलटादीनां प्रहणेऽपि तदीरितम् | 

भदोकः 
समपादतखग्राभ्यामङ्गलीनां तयोरपि । 
यतीकरय गाव चेत् तिष्ेत्स्यासपरोन्नतं तद्! ॥ 

[क भ, भ, 

नासकादयसंताये. . मन्तरीक्षणे । 
प्रदुभ्राप्यप्रमाणस्य फलादि ग्रहणादिषु ।। 

ज्यायनः 

प्रोम्नतः- व [हुः 

उर्वप्रसारितो बाहुः प्रोन्नतस्पो क्रमोटने । 
फटाद्याकर्पणे चोर्ध्ववस्तूनां धारणे भवेत् ॥ 

सोमेद्वरः 

परोपितभतेका- नायिका 
नानाकाराणि सन्धाय यस्या चै प्रोषितः परियः | 
भरूढाटखक शन्त मवेस्परोपितभर्वैका ॥ 

भरतः 

प्ररूढा: प्ररम्बीमूता अर्काः, केलान्तश्च कवरीभारः | 
प्ररूढे एकवेणीमूते यस्याः । अन्ये तु. अकृतकर्मतया केशान्ते 
रुखटे रोम्णासुद्धेदमुखरूदै वर्णयन्ति । 

सभिनवः 

प्रोढस्- गीतगुणः 
सुस्थान सरट श्राव्य शुद्वकाक्रुवि राजितम् । 
समप्रमाण कऊमयुते गीतं प्रीढजनप्रियम् ॥ 

सोमेश्वरः 

सुवकरखासः-- (मथमः) | 

त्रिपताक पताकौ वा कृत्वा ना्भिश्चेती कसे । 
पद्भयां ताखानुगै गच्छेत् पश्चायव्र भवेदसौ ॥ 
आयो सेदः प्रुवायश्च कटासः स वुधैर्म॑तः | 

भरोकः 
-- (द्वितीयः) 

विधाय त्रिपताकौ चेद्राममर्कं पुरोगतम् । 
पाणिमेवे विध वामे ख्घुमानेन नर्तकी ॥ 

फणिः 

वामतो गमनं कृता वध्रीयाद्ासनं समम् । 
विषमे वा ततः स्थानास्समुस्प्टुय समाङ्किकम् । 

क" ७ क गच्छेत्तदा ए्रवस्योक्तः सद्धिभदो द्वितीयकः ॥ 

-- (तृतीयः) 

त्रिपताक कटीकषतरे विधाय सममासनम्। 
विषमे वा यदा थत्वा स्थितोरप्टुय महीतङे ॥ 
दधती चरणो गच्छेत् टधुमानात्पुरोऽनु च। 
परयन्तीमवनिं ज्ञेयः प्रवमेदस्वतीयकः॥ 

-- (चतुथः) 

यद्र प्रष्ठतश्धेव व्युत्रमातक्रमतोऽथवा] 
सब्यापसन्ययोनेय चतुधा संप्रजायते । 
तदा भदः प्रवस्य स्यांचतुर्थश्चतुरोदितः ॥ 

सशोकः 

सशोकः 

मोक 
पुक्कलाषः 

लिपताक करं कृत्वेष्प्टस्योप्टुत्य समे पदे । 
सर्वतो दधती चिच्रै विपमासनमास्थिता। 
यत्र नृत्यति स प्रोक्तः कटासः परुवसंज्ञकः ॥ 

कुम्भः 
ण्डे, 

शस्यत मण्डूककलास इति नामान्तरम् । 

पृतः--आविद्धधातुः 
प्रतो ्गाभ्यां पुना टगुरुवां भवेदयम् । 
त्रिभिवां रघुभिः पूर्य पुतमाहूर्विपञ्ितः ॥ 

पुना । ठघुषुताभ्यामिव्यर्थः। कुम्भः 
प्रतो लघरुगुरुभवेत्। शाङ्ग 

प्टुतचम्पा-देरीतारः | 
रप्टुतो टष्टुतौ गश्च प्टुतचम्पेति कथ्यते । 

10 माचाः तालप्रस्तारः 

प्टुतपयायाः 
चिमात्तश्च प्टुतो दीप्रछ्यङ्क सामोद्धवं तथा । 
तारस्थान तथा रङ्गी ष्टुते नामसमुच्चयम् ॥ 

श्रीकण्ड 

फृणिः--देशीताटः 
फणिताले द्रताः पश्चलघुसदरनिवारकम्। 
ततोऽन्ते मिश्रखोषः स्यात् ॥ 
०००० ० || ००09० || ००००० 



फणिमृपानुकगण्म् 

--स्वरजानिः । 

त्रयसिरार्छवर जातिः फणिरित्यभिधीयते। 
भौमापतम् 

-फणिभूषानुक्ररणम्.- नृत्तकरणम् 
पार्प्णिपीडे सिति छुर्यादच्धिते तु तदा रिरः। 
द्रषटर्धितर्किता स्प॑रिरो मस्तकपाश्रेगः॥ 
मृगदाीर्पो नाभिगतः टकिता चाव्र चारिका । 
फणिभुपानुकरण करण परिकीर्तितम् ॥ 

नन्दी 

पाप्णिपीडं खानम्। टङितागतिः। यथा, 
मण्डटाकारतः पाप्ण्योराभिमुख्ये कृते ततः। 
ताभ्यां क्रम्पुरः पश्चान्नास्य चे्टखिता भवेत्॥ 

फणभोगखस्तिकटस्तः 
अंसद्रयस्यीर््वभागे सर्षरीर्पौ सितौ यदि । 
फणिभोग इति ख्यातो भरतागमवेदिमिः। 

अंसभागे ववसौ हस्तः अंसद्रयनिरूपणे ॥ 
विनायकः 

फ्रजु-मेररागः (मायामाखगौस्मेखजन्यः) 
(आ) सगमपधनिस. 
(अव) सनिधमधघपमगरिस. 

म 
फरुस्-मेटरागः 
(आ) सरिनग्न्गमन्न्धन्न्निस, 
(अव) सनिन्न्यपन्मगण्न्रिस. 

मेललक्षणे 

लम् 
अमीषटार्थपरीपाको नेतरादेरथवा कवेः। 
दरमादिफटवद्च्र स्वद्यतं ततफटं भवेत् ॥ 
ह यारद्ादनयः 

फलप्राप्तिः इतिवृत्तम् 
कवेः प्रयत्नेत॒णां युक्तानां रिज्यवाश्रयात्। 
करिपते हि फटप्रापतिः समुत्कर्पात्फरस्य च ॥ 

भरतः 

फठमञ्जरः--टस्तः 

उद्रतामिघदस्तौ तु तथा तौ फरमन्नरे । हित 

फृटमञ्जरी- देरीताटः 
रसजः फन्टगय्मणी 
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--रागध्यानम् 

द्राक्षाटतागारनिवासभासुरां 
माणिक्यकःयूरकिरौटरोभिताम् । 

नारीयुगेनाधितपाश्रयुग्मां 
ध्यायामि रागं फटमञरीं सदा ॥ | 

र२गसागर् 

फृटवरत्तिः- वृक्तिः 

उपटन्धग्रन्थेषु कुत्रापि सा न निर्क्ता। “° ओौद्धटाः पञ्चर्म 
मर्थवृप्ति च प्रतिजानतेइति शारदातनयवाक्येन काचिदर्थगुरि 
रुद्धटेन कह्पतेव्यृह्यते । अभिनवशुपरिन च नास्यदाश्धव्याख्यार 
वीथीटक्षण “^ यच्छककलीगभैमतानुसारिणो मृरारौ आस 
सं वित्तिटक्षणां पच्चमी वृत्ति सकटकायेनिवृयनुमेयां मूर्छा कर्माः 
भावेन फठेनाविन्नां आस्मव्यापाररूपां मन्यन्ते! नवचर्पा 
स्पन्द् एवैको व्यापार इति मनसिद्रुत्य तन्मतं भावानां वाह 
प्रहणस्भावत्वमुपपादयद्धिः भद्रलेटरग्रभृतिमिः पराक्रते-इति 
फटवृत्तिः काचित् ।' इति उक्तम्। अर्थवृत्निः फटयृततर्भिन्ना नवे 
सन्देहः । | 

फल्गुनः-देशीतारः 
फट्गुने रखपदा गः स्यात् । 

| 5०5 र्द्म 

फाटलचनः--देसीतारः 
ततःस्यात्फाटयेचने । गुरोरूध्वं टघुदन्द् विरामः प्रकर्तिः 

ऽ । | | लक्ष्म 

कारव्तना 
व्यावृस्य वक्षसः फाटं प्राप्य तत्पाश््मागतौ । 
ततो मण्डलवद्ान्त्या प्रचाटितसुजौ करौ ॥ 

पताक चेच्छनैररध्वमण्डटावेव को विदः । 
चक्रवर्तनिकेत्युक्ता फाटवर्तनिकापि च 

फुटुः--कपीलः 

विकासितौ कपोल तु फुषौ प प्रकीतितौ । 

- देश्नीवाल ६ 

ह कुण्डलयोमशध्ये यथा चन्द्रो विराजते । 
० 9 ० द् 

पूटा-श्रतिः 
गन्द्रगष्यगप्रथगा श्रुतिः । मणः 



¶त्करगुणाः 

पएूत्कारगुणाः- (वरो) 
ते द्वादश्च-ध्वनिप्रचुरता व्यक्तिः स्निग्धता सावधानता । 

नाद् नुरणनं रक्तिटालिस्य घनता तथा । 
त्रिस्थानसवं श्रावकतवं माधुयं सु्ुमारता॥। 

फत्कारगुणाः 
खालित्य कोमर्त्व च स्निग्धता घनता तथा । 
ध्वनिप्रचुरता चैव स्थानत्रितयटोभिता ॥ 

रक्तिव्यक्तेरनुष्वानश्रावकत्वं ततःपरफी। 
माधुय सावधानत्वमिति द्वादश्च कीर्तिताः 
फूत्कारस्य गुणाः । 

(वदो) 
अ, 0 

स्थय तारस्वररफर्तिः घनता सुरस्थता । 
अमी गुणजञर्नर्रिटा गुणाः पहैतकारसंश्रयाः ॥ 

फएूत्कारदोपाः- (वदो) 
यमल: स्वलितस्रोकः कराः कफिङकाकिनौ । 
सन्दण्सतुम्बकी चते वाव्यवस्थित एव च ॥ 
दोषाः स्थुः पूत्छृतो, 

फेनदय॒तिः- मेखरागः (रलाङ्गीमेरुजन्यः) 
(आ) सरिमपधनि-स.. 
(अव) सनिधपमगरि-स. 

फेनमादेवः- देशीतारः 
मिश्रः फेनमार्द॑वे । 

ब 

बककरमसः 

यत्र पक्षौ समानीय वकवद्ून्वती करौ । 
सव्यापसव्ययोराराव्सन्द॑शमुक्कखामिधौ ॥ 

नर्तकीटघुमानेन कृतान सयुस्थितिः । 
चृत्येत्ससोष्ठवै स स्यात्कखासो बकपूर्वकः ॥ 

(प्रथमः) 

कामपि भ्रमरीं कृत्वा संहतस्थानमाभिता । 
करो कृत्वाऽर्पद्याख्यावरालौ यत्र पादयोः ॥ 

नीत्वा कमेणेकदा चाकम्पयेदच्युताविव । 
जरछ्चिन्नावद्ध. . .स्यपाणि सुकुखसंक्ञिकम् ॥ 

कुम्भः 

वेमः 

हरिपालः 

कुम्भः 

मञ्ज 

खमक्ष्णः 

४१२ 

मस्स्यग्रहासक्तवित्तवकवद्यदि संव्रजेत् । 
पादाम्रेण नटी मन्दर मन्दं पञ्चात्पुरोऽपि च ॥ 
तदेष भेद आद्यः स्याद्रकपूर्वकलासजः । 

(द्वितीयः) 

नरिपताको यदा पाणी विषमासनसंभ्रिता। 
विधाय मण्डिकां पादौ यथा खच पदे पदे ॥ 

त्वातत्र करौ चित्र सन्दैमथ करवती । 
पदयन्तयप्रे पाररवयोश्च चकितेव नटी सुहुः। 
तनति यत्र नृत्ते स बकभदो हितीयकः ॥ 

-- (तृतीयः) 

मुकुटं हस्तक कृत्वा रनः पञ्चा दतं पुरः । 
गच्छन्ती प्रस्वल्त्येव. . ... -लुपदं यद्। ॥ 

धृतभक्ते बको मस्स्येऽनुपदं हस्तकानपि । 
अल्पद्ममरा च मुकुटे वाऽपि तन्वती ॥ 
चित्र नयति यत्रैष सेदः प्रोक्तस्वृतीयकः | 

-- (चतुथः) 
उत्तानवच्िती हस्तो यथाकृत्वार्थचन्द्रकम् । 
कस्यां निवेदय हसत च प्रपदाभ्यामथारमेत् ॥ 
नानागतिविरोषांश्च धनुर्व्परष्ठतः पुरः । 
वक्राकृतिः पदाङ्गष्पाणिसंस्परैखाङसा । 
परचेयति यदा चित्र भेदः प्रोक्तः चतुर्थकः ॥ 

कुम्भः 

बरकहस्तः 

विनतासृचिकाहस्ततजेनी चेद्रकाह्मयः। 
नकादिविस्तृतगलपक्षेषेष नियुञ्यते ॥ 

गोरीमतम् 

बद्धाः म्रामरागः (वीणायां वादनक्रमः) 
मध्यख्ानस्थमास्थाय मध्यमं स्थायिनं खरम् । 
तृतीयं तुयेवान् कृत्वा गत्वान्यं तान्खरानथ ॥ 
अवरुह्य गपयेन्तं विधाय सायनं स्वरम् । 
हत्वा धमवरोहे चेत् स्थाय्यन्तं जायते तदा ॥ 
बङ्गाल नाम रागाङ्गं रागज्ञजनसम्मतः। 
पञ्चमोऽपि भदः कैश्िदस्य तदू्ञैरिदेष्यते ॥ 



बर्गर: 

वङ्गाटः-रागः (वरो वादनक्रमः) 
मध्ये खायिन क्रस्वा तपूर्वस्वरमेय च । 
ततो प्रह सद्टितीयं कम्पयित्वा ततः परम् ॥ 

तृतीये सह तुर्यण खघुक्रय तृतीयकम् । 
उकूत्वा तमेव चाहसय त्प प्रोच्य च खरम् ॥ 

स्थायिन्यासेन बङ्गाले स्टस्थानं प्रथमे भवेत् । 
दहितीये च तृतीये च तुर्ये खस्थानके तथा ॥ 

पच्मान्तं सप्रमान्तमष्टमावधि च क्रमात् । 
भवेस्स्मराणामारोहः प्राक् प्राग्बद् व रोहणम् । 
लक्ष्यज्ञेरस्य दे दोषु हि तीयो ्रह ईरितः ॥। 

(उ्यास्या) रक्ष्य॑ज्ञरिति । षड्जादिषु मध्ययोभद्रितस्वरो भवति । 
तदपेक्षया द्वितीयर्षभादिः खायी । स दह्ितीयोऽन्तिमरन्ध्रद्रये 
मुक्ते सति इति सम्प्रदायः । मैरवादिष्वपि द्वितीयस्वर एव 
म्रहर्वेन गृहीतः। 

वेमः 

बङ्धमख- पथमः) म्रामरागः 

बङ्गाल (युक्त) षड्जश्च षड़जमध्यमयोदितः। 
समरोषष्वरः षड्जप्रदारान्यासको भवेत् ॥ 

भटूमाधवः 

-- (द्वितीयः) ्ामरागः 

मध्यमे केरिकीजातिसंभवस्तारपश्चमः। 
सांडम्यासमरहस्तुस्यस्वरो बङ्गार उच्यते ॥ 

भटरूमाधवः 

--मेखरागः (हरिकाम्भोजीमेकजन्यः) 

(आ) सरिगमपस. 
(अव) धनिधपमरिगरिस. 

रागः 

बङ्धारः कैरिकीजातः षडजन्यासग्रहांशकः । 
सकम्पमन्द्रगान्धासो गेयः करणदहास्ययोः ॥ 

नरायणः 

पथ्ठमकतारमन्द्रः समरोषरवश्च केशिकीजनितः । 
षड्जांशन्यासयुतः संपूर्णो भवति बाज्गाङः ॥ 

नान्यः 

कैःरिकीजातिसंभूतो मन्द्रप्चमतारकः। 
बहूत्वास्पत्वर हितः पूर्णो बाङ्गार इष्यते ॥ 

शूपकाटापकावस्य कैरिकस्येव सङ्गती । 
अमीमिभदमापन्रैरदोषरभ्युदीरितेः॥ 

मङ्खः 

बज्नःररागध्यान 

पश्चमांशन्यासयुक्तो मस्र बृषभराजितः। 
वद्गारूगागस्संपूर्णो निषादः परिपीडितः ॥ 

सोमेखरः 
षाडवादेव बङ्घाखे भ्रहाशन्यासमध्यमः | 
प्रहे च नियोक्तव्यः प्रोक्तो हसम्मीरभूभुजा ॥ 

बद्भाटोशप्रहन्यासमध्यमो रागजो मतः । 
मदन 

हसत् ध 

बङ्गाले च तथा ज्ञेयो हस्तोऽयं च पताकिकः। 
भबज्ञारः 

बङ्ारकः-- रागः 

षड्जांडान्यासग्रहमन्द्रयनक्तश्च षड्जमध्याजः । 

समस्वरश्च सम्पूर्णो बङ्गाल वृद्धरञ्जको न्यासः ॥ 
नान्यः 

मन्द्रे च रहितः पूर्णः षड्जन्यासांरसंयुतः। 
समसप्रस्सो निल बङ्गाटो नाम गीयते ॥ 

मतङ्गः 

बङ्खाटमौडः- मेररागः (माख्वगौँडजः) 
गल्तयेण मनेक्लोऽसो बङ्गाल रिविवर्जितः। 
पूर्णो मत्रययुक्तो वा कद्लिनाथमतन्त्विदम् ॥ 

श्रीकण्ठः 

वङ्गाररागध्यानम् 
इन्द्रनीखभासमानकाकपक्षधारिण 

चन्द्रदोखराङ्ियुग्मपूजने जनार्चितम्। 

खड्गखेटधारिण जयासुमारुण च ब 
ज्गाखरागदोखरं ददि स्मरामि सन्ततम् ॥ 

रागसागरः 
भस्मोञ््वखङ्गस्तरुणाकंवणों 

जटाकरपं शिरसा दघानः। 

कक्षास्थरस्थूलवरत्करण्डो 
बद्धाररागः कथितस्तपस्ती ॥ 

मनोज्ञवेषः कमनीयकेराः 

परफुहनेः शरदिन्दुवक्तः ! 
सदा विखासी नवगेहवासी 

बङ्गानामा रविकल्पधामा ॥ 
श्रीकण्ठः 

मनोज्ञमोञ्ीगुणगुम्मिताङ्ः 
स्वरं दधानो धरणी रुहस्य । 

चण्डः कुमारः कमनी यमूर्तिः 
वङ्गाखरागः गुचिसामगनः ॥ सगीतसरणिः 
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बद्धाटीकदुसम्- देशीनृत्तम् 
कटर वामहस्तेन धृत्या दिरसि दक्षिणम् । 
करं टताकरं कृत्वा संहतस्थानके स्थितम् ॥ 

यवन्याः परतः पात्र सवेन विराजितम् । 
संमश्रतिं वादयित्वा मेदाप ब्न्द्केन च ॥ 

सतो यवनिकां दरीकृरा रङ्गे समागतम् । 
परिव्ृदय छताहस्त कृत्वाप्रतरुसश्चरो ॥ 

पादौ पाटाक्षुरस्तत्(लार्प कुयान्मनोहरम् । 
यज्धारदेङमापायां गीर्वाण्या भाष्यापि च ॥ 

खटिताक्षरबद्धाति पञ्चखण्डानि सप्र च। 

भिन्नतादेरुपेतानि सचच्काराणि तानि वै ॥ 

गीयन्ते गायकेस्सम्यक् गति े द्युतानि च । 
धङ्गोपाङ्घेश्च हसेश्च पद भाव प्रदरयन् ॥ 

मध्ये मध्ये पिद्धमृरूकडमूरूकटासकाः । 
प्रा्यासपगति मानेन पान्रेण सुन्दरेण च । 
साभोगे नूयते तच्च वङ्गालीकट्ररं शुभम् ॥ 

बुद्धारिका-रागः 

मध्यमर्पभकौ तारौ सपौ स्फुरणसंयुतौ । 
वैवतो दीचतां याति यत्र वङ्गालिकाचसा।। 

मोक्षः 

वद्गाटी--भापरारागः 
मध्यमर्षभयोर्दीघां म्रहांशञन्यासंधवता । 
भिन्नपडजोद्धवा भाषा बद्धाली मन्द्रधैवता। 
गापन्यासा सदा गेया परमुदीपते वुधैः ॥ 

। भट माधवः 

-मेटरागः 

बङ्गाली रि घरहीना स्यात् मतीत्रतरसंयुता । 
नितीधरेणापि संयुक्ता सस्वरोर्थितमूटरना ॥ 

ग्रातर्गया | भहोभिरः 

-- रागः 

पच्चमारग्रहन्यासा षड़जोत्था मध्यमावधि। 
सअपन्याससतु रिपभः पणां बङ्गालिकाभिधा॥ 

नान्यः 
सप्तस्वरा तु रुचिरा बङ्गाली प्चमांयसंयुक्ता । 
(गति) मध्यमतस्तारा रिषभापन्यां सटक्चषणोपेता ॥ 

कदुयपः 

वद्धापणः 

बङ्गाली स्यादौदुने ग्रहक्न्यासपद्ूजमाक् । 
रिधहीना च विज्ञेया मूषटैना प्रथमा मता । 
पूणा च मतगरोपेता कट्टिनाधेन भापिता ॥ 
सगमपनिस. दामोदरः 

बङद्ालीदथा--रागः 
मध्यमार्पभवाहूट्या मन्दर घ वतभू पिता । 
संपूणां मिन्नषडजोस्था बाङ्गाी गीयते बुधैः ॥ 

मोक्षः 

बङ्कालीरागध्यानम् 
कक्षानिवेरितकरण्डधरा तपस्वि 

न्युद्यत्निशुटपरिमण्डितवमदस्ता । 

भस्मोऽञवखा निविडबद्धजटाकटापा 
बद्गाकिकरियभिदहिता तरुणाकवर्णा ॥ 

दामोदरः 

सिन्दुररोभिसीमन्ता वेष्टिताङ्गी सुव्राससा । 
सेस्फुरत्कम्बुवलयः ब्गाी सोन्नतस्तना ॥ 

| सङ्गीतस्रणिः 

बद्रीवप्तन्तः--मेररागः (रताङ्गीमेरन्यः) 
(भा) सरिगमनिस. 
(अव) सनिषपयधनिधमगरिगमग स. 

मञ्ज 

बद्धः-देशातालः 

सतपः स्यद्रद्ताटः। 

|| ऽऽ 515 मदनः 

द्धा--चारी 
जह्कास्वस्िकता यत्र प्राप्यो: पादयोर्भिथः। 
ङरुद्वयस्य वलनं सा बद्रेत्यमिधीयत ॥ 
भथवा स्रस्तिः मुक्त्वा तदम्रे मण्डलश्रमम् । 
कर्वन्तावूरुव्खन विधाय स्वस्वपाश्चनोः। 
वरणौ यदि तिष्ठेतां सा च बद्धा प्रकीर्वितां ॥ 

वेमः 

बद्रापणः- देगीतारः 
बद्धापणस्नु कथितो र्ष्वोरूभ ष्टुतं लघुः 

1 । ऽ । जग 



बद्धापुणस्तु कथितो टघ्वोर्मध्ये द्रुत भवेत् । 

| © । 

चन्धः- (काव्ये) 
वाच्यवाचक सौभाग्यलावण्यपरिपोषकः। 
व्यापारशाली वाक्यस्य विन्यासो बन्ध उच्यते ॥ 

कुन्तकः 

यन्धकरणम्-परवन्धः 
ततस्तु बन्धकरणे गातव्या धातुयुग्मक । 

स्वरा मुरजपाराश्च । हरिपाखः 

सर्धनीयम्--भभरणम् 
श्रोणीसूत्राङ्गदे सुक्तावन्धनीयानि सर्वदा । 

भरतः 

चन्धनृत्यम्- दशीनृत्तम् 
यत्र पात्रे उम युक्ते जृ्येते करणेस्तदा । 
यदा मिथो भुजौ हस्तौ पादावपि तद् तयोः ॥ 

रमणीयाकृतियद्ठा त्रीणि चल्वारि वा तथा । 
यद्रा सुन्दररूपाणि त्रीणि चत्वारि सप्र च ॥ 

पात्राणि यब्र नृत्यन्ति तन्नत्यं वन्धपूर्वकम्। 
बन्धनृत्ये विलासिन्यः प्राधान्य तु विदोषतः॥ 

वन्धसारः- रेते गन्धः 
पात्राणां पडक्तयो यत्र चतस्श्चारुविभ्रमाः। 

घोराक्रमेण सारीवत्तिरश्चीनाश्चरन्ति चेत् 

स बन्धो बन्धसाराख्यः कथितो वेमभूभुजा ॥ 

बन्धुरम्- दशनम् 
तदेव बन्धुरं स्यात किच्िदुुहटतारकम् । 

शारदातनयः 

तदिति मन्थरद्रौनम् | 

--वद्षोमृपणम् 
नानारन्नवि चित्र च मध्यनायकसयुतम्। 
सरय॑षटेम्बितं रम्यं पद्यः बन्धुरं चिदु; 

सोमेश्वरः 

बभ्रस्वास्तरकहस्तः 

मध्यमाना मिकाङ्गघछठाः शिष्टाश्चान्ये प्रसारिते। 

करद्रयेन बद्ध्चद्रम्बरस्वस्तिकाभिघधः। 
अठकस्थानचठित अटकार्थनिरूपणे ॥ 

पिनाय्ः 

वेदः 

४१५ वरिर्गतिम् 

चम्बट!- प्वनिभदः 

एरण्डकाण्डवयव्र खणिका सविवर्जितः। 

निरसरो बम्वलः स्थो बाहुले न तु मध्यभाक्॥ 
पाश्वदेष 

बम्ब एव बोम्यक मध्यभागिति। मन्द्रतारयोः स्पदचैनै 
छ्ुरुते । न तु मध्यखाय्यां चिरमव तिष्ठते । 

बयेरः (भभेरः)- मेरुरागः (वाचस्पतिमेखुजन्यः ) 
(आ) सगमरिगमधनिधस,. 

(अव) सनिधमगरिस. मज 

¢ 3 

येरबाहुः- देशीतारः 
अथ बवैरबाहौ द् मध्ये गलख्दवाणगाः। 

०5०5 0 | गौपतिष्ण 

बरिमीतम्- निर्गातिमित्यपि वदन्ति 
बहिर्गीतविधौ सम्यगुप्रत्तिं कारण तथा । 
चिव्वदक्षिणवृत्ते तु सप्तरूपे प्रकीर्तिता ॥ 

सोपोहने सनि्मति देवस्तुयमिनन्दिते ¦ 
नारदाचेसतु गन्पनेस्सभायां देवदानवाः ॥ 

निरीं श्रावितास्सम्यग्टयताटसमन्वितम्। 
तच्छत्वा तु शम गान दे वस्तुयभिनन्दितम् ॥ 

अभवन् ्षुभितास्सर्य मात्सयौदेयराश्चसाः। 
सम्प्रधाये च तेऽन्योन्यमितययवोचन्नवस्थिताः ॥ 

निर्गीतं तु सवादित्रमिदं गृहीमहे बयम् | 
सप्तरूपेण सन्तुष्टा देवाः कमानुकीर्तनात् ॥ 

रयै गृह्णीम निर्माति तुष्यामोऽत्रेव सर्वदा । 
ते तत्र तुष्ट दैदास्तु साधयन्ति पुनः पुनः ॥ 

रुष्टाश्चापि ततो देवाः प्रयभाषन्त नारदम् । 
एते तुष्यन्ति निर्गीति दानवास्सदह् राक्षसैः ॥ 

प्रणरयतु प्रयोगोऽयै कथं चे मन्यते भवान् । 
देवानां वचनं श्रुत्वा नारदो वाक्यमनत्रवीत् ॥ 
धातुवाद्याश्रयकृते निति मा प्रणहयतु । 
किन्तूपोदनसंयुक्तं धातुत्रा्य विभूषितम् ॥ 

भविष्यतीद् निर्गतं सप्तरूपविधानतः । 
निर्गतिनाववद्धाश्च दे यदानवराक्षसाः ॥ 
न क्षोभ न विघानं च करिष्यन्ती तोषिताः । 
एवै निर्गीतमेतं तहयानां स्पधेया द्विजाः | 
देवानां बहुमानन बहि गीतमिति स्मृतम् । भरत 



बहिरीताङ्गानि 

बहि गतशब्दस्योत्पतति तत्प्रयोगे प्रयोजनरूपं कारणे तत्पुरा- 
कल्पद्ारेणाह गीतवा्गीतवाच्ोभयक्रमेण चिक्ठाद्यो वृत्ति 
मागोः, तद्विषय यद्रीतकं सहोपोहनपरलयुपोहनैः वधमाननि्ीतिन 
सहिते देवस्तुया च वाच्यभूतयाऽभिनन्दितं सखरद्धः तस्मिन् 
भ्रवर्तिते भ्रवत्ते सति, त्रानं गीयमानं सुखजनकमिति श्रत्वा 
दैत्याद्याः ्चुभिता मात्सर्यात् । कुतः । देवैरहो रम्य साधु 
साध्वियादिमिः स्तुतिभिरमिनन्यमाने यतः । नारदा्चैः- सप्त 
रूपाधिष्ठितेनीरदिः प्रवर्तित, रयो द्रुतादिः, ताः सम्यापात- 
विशिष्टचतुरश्रादयः । सम्प्रधाश परितोष्टन्यम् । तुष्याम इति 
सतुतिकीर्तनाभावेऽपि आमिमानिफरन निशीतम्! वादित तदं 
शरष्कास्य वीणावाद्, धातुवादयाश्रयकृतमिति धातवः तन्त्री 
विरोषाङ्गलिविरोषसंयोगजा वैणाः रञ्जनया अदृष्टविसेषश्य 
(धातुवायस्य) सप्रभेदटक्षण तदाश्रयणं कृतमिति चित्रम । अव- 
बद्धा इति । अव, अवदेखनेन बाुेवाकपोषणन्यायेन बद्धाः 
ववकृताः । एवमविनाराकारणं प्रतिपाद्य संज्ञानिर्वचने रूपयति । 
निर्गतमिति तावद्वा नाम । निरर्थक गीतमिति । तत्तु गन्धर्वैः 
बहिगीतमिति स्मृतम् । छतः । देयानां स्पधैयेति । तल्छृतोऽयं 
सूमीकारः। ततो हेतोः । देवानामिति देवकर्मं यद्रहुतयोरकृष्टतया 
मनन । तेन प्रयोजनभूतेन वयं देवान्दानवेभ्यो बहुत्वेन मभ्या- 
महे । तथाचेदं नाभ्यन्तरम् । बाह्य गीतस्माभि्गौयत इति 
तैरेव बेदितव्यः। 

अभिनवगुषः 

बहिर्गता ङ्गानि 
यत्तत्कीतिं धरेण नन्दिकेश्वरमतागमितवेन दुतं तदस्माभि- 

स्साक्षान्न टष्टम् । तसमलययात् छिख्यते सहैपतः 
तत्र कृते मागोखारिते प्रयरो नर्तकीचतुष्कं पटान्तर्हितपुष्प- 

वीथ्यां पुष्पाञ्जलिमादाय प्रविरयाष्टामिः षोड्चामि्ादशमिर्वा यः 
भतिक्चेपो गीयमानः सितख्येन तद् भावयेत् । अपे तु 
पदे स्थितख्येन परिवत्ये पूरवरङ्गमध्ये पुष्पै यक्त्वा मध्यगतं 
परिवतंदयमङ्गहरेः छुर्यात्। तव प्रथमः पञ्चकल उपोहनः। 
पुष्पवीथ्यां सूचया भावयेत् । ततः तिखो वर्तितं करणं कयः । 
चतु तु वेशाखरेचितकरणम् । एतदेव तमङ्ग छयोन्। 
ततः प्रथमवस्त्वर्थमभिनयेत् । ततस्सा मिदित्वा तदेवं देवता- 
राधकं पिण्डीबन्ध इयुः । तच्चोपोहनमङ्गहारेगरैतयेयुः। ततो द्विती. 
याप्राग्वदु पहन भयुञ्य द्वितीयवस्तुनः चच्चत्पुटात्मकेनार्थमुपान- 
येत्। तदेष चास्य पेतिक्षेपाङ्गहारपथैस्तकाख्यं कुयात् । ततः 
सवाः श्द्धरो छत्वा पुनरुपोदनं कयः । तत आया अरतिक्षेषं 
छत्वा प्रथमवस््वथ पुनरभिनयेत् । द्वितीया चाङ्गारं कुयात् । ततः प्रथमपिण्डस्योपोहनं क्यः । ततस्तृतीया म्रविरयोपहारं 
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छरा ठृतीयवसतुनः पञ्चपणेरर्थमभिनयेत्। आयौ अङ्गहारैः 
छुयोताम् । ततो छतापिण्डीद्यमुपोहनं कयः । ततो द्वितीया 
द्वितीयस्यार्थममिनयेत्। ततोऽङ्हारान्करत्वा श्धुखया सेपोहन 
कयोः । प्रथमा आद्यस्याभिनयनं कृत्वा आथ पिण्डी बन्धं कुयात्। 
ततस्सवां नाथ उपोहनं कुः । पुनश्चतुथर तुयैवस्तुनः पञ्चपाणे 
रथमभिनयेत्। ततस्स्वाः भेयकसथाः ठृतीथोपोहनं रचयेयुः । 
पुनस्वृतीया तदेव भावयेत् । ततो खताश्याः द्वितीयोपोहनं सुच- 
येयुः । पुनर्ितीया द्वितीयस्या थमभिनयेत् । अन्धाङ्गहारं कलवा 
शद्धख्योपोहने कुर्यात् । आद्या प्रतिक्षेपार्थमभिनयत् । अन्या- 
अङ्गहारं कृत्वा विदध्युः, यदा चतुथं वस्त्वन्तात्ततीयद्धितीयप्रथम- 
घरतूनि केवरेवाङ्गहरः कु्युः। तदेव हि पुनर्वस्वन्याश्रयेण 
तेन प्रतिक्षेपान्ते आद्या(अन्याः)पिण्डोवन्ध कतवा रङ्गपीठं परीय 
पुष्पवीथ्यां पुष्पाणि छृत्वा अपमरेयुः । एवमन्याश्चतसे 
द्वितीयमासारितं प्रयुञ्जीरन् । एवं चतसथतस्तो यावच्चतसरः। 
उक्तं हि “एवं पदे पदे कार्यो विधि” रिति। 

पिण्डीबन्धकाले तु द्वादञ्चमाला विकिरेयुः। तत्र षोडञ्च सम्भूय 
रीवमन्यै वा पिण्डीबन्धं करटा पुष्पवीथ्यां पुष्पं प्रतिक्षिप्य 
निष्कामयेयुः । अभावे तु आसारितचतुष्कान्ता एव चतखस्तव 
प्रतिक्षेपाथेवद्धिः पदैः दितसुरोदनं चचस्पुटपच्चपाणिद्रयसननि- 
पाताश्वेति ताखभ्यायेक्तपदैः सह भविष्यति । एवमासारित- 
क्रिया । ततो वधेमाने प्रयुञ्चीरन्। एकप्टकेन चतुर्भिरनयेः 
परिवतें प्रयुज्य पटेऽपकर्पिते पुष्पवीथ्यां चतसणां नर्तकीनां 
प्रवेहाः, ततो व्राह्मीपरिवर्तेन पुष्पाञ्लडि कषिपेयुः। तत एका 
बराह्मीमभिनयेत्। वतस्सवौः रिव्वीथ्यामासीरन्। तद्यथा -- 
एकस्मा आलीटठमथंवत् मण्डर्वत्वटकामुल्ेन । तत्पावोः 
द्री षोडराकलानिवद्धसंभाविता गीतिकोदिष्ठा । तदनन्तरं वधै- 
मानप्रयोगे यल्ोक्तं भरतेन कण्डिकाः विशाखादयः ते प्रयोज्याः 
वधेमानानन्तरं धुषा छुयांत्) इति नन्दिक्श्वरमतानुसारेणायं 
चिषपूर्वरङ्ग विधिरिति मथा न बद्धः | 

ममिनवगुप्तः 
नास्यराखव्याख्यायामेनरोनवरिदाध्याये उक्तं तत दरष्टज्यम्। 

वहिथवनिकाङ्ञानि- पू्वैरज्ाङ्गनि 
प्रयाहारा्यासारितक्रियापयेन्तं नयाङ्गानि पूर्वरङ्गाङ्गानां अन्तर्य- 

वनिकाङ्गानीस्युच्यन्ते । ततो गीतविधिः, उत्थापना, परिवर्तने, 
नान्दी, शुष्कावकृष्टा रङ्कार, चारो, महाचाये, त्रिगतं, म्रयोच- 
नाचेति दरा बहियैवनिकाङ्गानीदयुच्यन्ते । अन्तयेवनिकाङ्गानां 
दृष्टां एव प्रफेगः। तान्यन्तरेण प्रयोगस्ैवासंपतैः। वहियैवनि- 
काज्गान्यपि दश दृष्टफलन्येव । तथाहि गीतकवधेमानान्युपजीव्य 
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घवागाने, नाश्योपजीव्यत्वादवहयै॑प्रथमे बुद्धौ निवेश्य 
तावत्सामान्ये । तत्न सदाचारपाटनाय देवताचन्दने ततःपर 
माीवादनमभिसुखीकरणार्थम् । ततोऽपि शङ्कथमानविन्ररषन्त्यु- 
पकरणीभूतस्योत्तेजने, ततोऽपि पुराकस्पद्वारेण प्रयोक्तव्यानु- 
सन्धान, ततोऽपि श्ङ्कारवीरयोः सर्वत्र रञ्जकपरमयपुमर्थता- 
प्रकषाौदुपक्षेपः। तदपि न{र्यविनेयसु्ुमारजने खच्छन्दताहारिः 
सर्वरञ्जकहास्यप्राधन्येन काव्य विषोद्धबनाभिषेयानुसन्धाने 
तस्यापि प्रयोजननिरूपणम् । एवं यथाज्ञा् कुर्वत आविवाक्य- 
परिग्रहो ठौकिकस्य वा कर्तव्यविषयमनुसन्धानम्। तथेव 
नास्यारम्भ गीतकपिण्यादिप्ररोचनान्तं लोकिकालुसार्येव । नात्र 
कस्यचिदङ्गस्य सामभ्येलक््यत्वादि चोदनीयम् । सुक्कुमारजन- 
विषयत्वादस्य प्रयोगस्य । तस्मान्नारोकरिकं किश्िदेतत्। केवलं 
नाख्यस्य रचनाप्राधान्याद्रैचिग्येण योजनीयमटृष्टसंपत्तये च इति 
मन्तव्यमियटं बहुना । 

अभिनवगुप्तः 

वहिः तानः 
मध्यममामे रिवजिंतवाडवबः | 
पमगसनिध. 

कुम्भः 

वलभद्रः - देशीतालः 
बरभद्रः पतो गश्च खेद्रतोऽवु्रूतो ख्धुः। 

5७1० ©| टक्ष्मण. 

वलिभित्तिः- मेररागः ( विश्वम्भरीमेरुनन्यः ) 
(आ) समगमयनिपनिस. 
(धव) सनिधपमगरिस. 

बलहसः- मेकरागः ( हरिकाम्भोजीमेरुजन्यः ) 
(आ) सरिमपधस. 

(अव) सनिधपमरिमगस. 
मञ् 

~-रागः 

धैवतांशजदन्यास। मन्द्रमध्यमकस्पितः। 
निषादतारसंयुक्तो बंस: प्रकीर्तितः ॥ | 

सोमेश्वरः 

बला मूर्छना 
सुबरञ्चग्दे द्रष्टव्यम् । 

वखिविन्धाञ्ितम् - उच्छतिकरणम् 
यल्लाञ्जलि प्रष्ठदेरो विधायाद्ितमाचरेत्। 
29 । 
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बरङिबन्धाश्चित नाम करण तसचक्षते । 
केचित्तु गजदन्तेन कायमिव्येतदूचिरे ॥ 

भल्केचिदियसोकादयः। बेमः 

बरिभित्- तानः 
प~ टरोपः - षाडवः । 
रिसनिधमग. कुम्भः 

बलोदरः- मेकरागः (खवाङ्गीमेरुजन्यः) 
(आ) सरिगमपधनिस, 
(अव) सनिधनिपगमगरिस. 

| सञ्ज 

बरसवशङ्रः-- चिततारुः 

द्रतत्रय छदौ छश्च ताले बसवश्ङ्करे । 

माबा ४ अधेकला विषमयतिः | 
०००॥००। ताललश्चणे 

बहिगेता- जङ्घा 
पाशर्वप्रसारिता नृत्ते या जङ्घा सा बहिगेता । 

| विप्रदासः 

पड्ग्वाद्यमिनये कायां बहिष्कन्ता विचक्षणेः। 
शवरः 

बहिष्कान्ता-बहिगेता । 
बहिगैतं क्षितौ पाश्वे निगेत खण्डसूचकर । 

ज्यायनः 

वहिगेत॑--जङ्घाकमं । खण्डस्चक-स्थानम्। 

बहुत्वम् 
भलङ्गं तदभ्यासो वहुत्व द्विविधं मतम् । 
स्वरस्य स्रोने यत्तल्गनं परिकीर्तितम् ॥ 

साकल्येन सख्वरस्परौस्त्वलङ्गनमिति स्यतम् । 
यदेकस्य स्वरस्येव नैरन्तर्येण वाऽथवा ॥ 

व्यवधानेन भूयोऽपि भूयोप्युश्ारणं हि तत् । 
भभ्यास इति ङंसन्ति बहुत्वं द्विविधं ततः ॥ 

। तु रख्जः 

बहुधारी--मेरुरागः (हरिकाम्भोजीमेरजन्यः) 
(आ) सगमधपधनिस. 

(अव) सनिधमगरिमगस,. 
। मख .. 

बहुभङ्किकम्- रारीरभेदः 
तच्छातीरगुणा मिश्रा यत तद्रहुभङ्खिकम् | 

पाञ्च देषः 
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बहुमतिः 
गुणावुद्धाव्य कसिमिश्चिचन्न पूजा प्रवर्तनी । 
स्वर्थन्भ्रच्याविनी चेति वुद्धिवेहुमतिः स्मृता ॥ 

भावविवेक 

बहुरूपम्- देशीनृत्तम् 
नानविषधरं यत्तद्रहुकूपमितीरितम् । 

बहुला- मेररागः 
गौरीमेटसयुद्धता बहुला मध्यमेद्धिता । 
सवियोगी निना युक्ता गान्णारोद्राहणां यका ॥ 

अथमग्रहरोत्तरगेया । 
जहोषिलः 

बहुलीरागध्यानम् 
दुबादरशयामरभव्यगात्ा 

दाय्यातलस्थापितननग्यपाब्ना । 

भ्रसूनमारापरिबद्धकेञ्ा 
विखासिनीयं बहली विभाति ॥ 

श्रीकण्ठः 

मदनसन्नियौ माधवीखतागरहनिवासिनीं गूढ चारिणीम् । 
विहितमाल्या वीणयाश्ितां बहूुछिकां सदा भावयाम्यहम् ॥ 

रागसागरः 

बहुली --उपाङ्करागः (वीणायां वादनक्रमः) 
ग्रहं कृत्वा मध्यषड़ज संस्पोत्तत्परौ स्वरौ । 
संप्राप्य पद्धमे ष्ठ अवरोहेदुभाषिमी ॥ 

ततश्च स्थायिपयेन्तं दतीयादवरद्य च । 
स्थायिनः प्राक् द्वितीयाद्वा समारुह्य स्वरद्रयम् ॥ 

प्राक् तुरीयं भ्रकम्प्याथ वाद्येत्तत्परं स्वरम् । 
स्थायिस्वरे यदा न्यासः तदा तु बहुलीभवेत् ॥ 

बहुी रामङकृतिरिति नामान्तरम् । 

-मेटरागः ८ माख्वगोौख्मेरुजन्या ) 
मध्यमांङम्रहन्यासा रिधहीनाऽथवा नपा । 

 भ्रगेया बहरी प्र्ञसंसन्ध्यायामिति निर्णयः ॥ 
| श्रीकण्ठः 

बहुसुवर्णकः--तानः (रि-कोपः-षाडवः) 
धपमगसनि 
बहूसोवर्णं इत्यपि इयं परिता । 

। कृस्नः 

नीणमर्णीः 

बहुसो तानः 

बद्भूसुबणेकशद्रे द्रशव्यम् । 

बहुसोवर्णफः- तानः 
मध्यमग्रामे नारदीयतानः। 
गमपधनिस, 

नान्मः 

बहक्षरा- चतुष्पदागीतम् 
सुग्यक्तवाक्यकङिता समन्विता रधुभिरक्षरेः प्रायः। 
द्रतरुयवाद्यसमेता ज्ञेया वहक्षरा तदञ्ैः ॥ 
~ नेमः 

व्यक्तवाक्या ठघुप्राया छष्वक्षरसमन्विता । 
द्रतवाक्या द्रतया ज्ञेया बहक्षरेति सा ॥ 

त भरतः 

मसवराजः 

दिवतन्त्वरन्नाकरकतां । कारः १७००. 
दक्षिणकन्नडस्थमूकाम्बिकाक्षेत्रवासीति ज्ञायते । 

बाङ्गारिका- रागः 
न्यासाशकरफुरितषडजकपच्चमाप- 

न्यासे च सम्मत. . निगरि. . .। 
दीधैप्रदाध्यतरधेवतरावरम्या 

बाद्गाछिकेति कथिता मिथिलेदवरेण । 
नम्य 

सफुरणैर्मध्यमपद्छमजनितेस्संपूर्णदीधै धैवत. . .--- । 
रिमतारेबैद्धाली गनिजापन्यासरुचिररवा । 

बाणः--हस्तः 

तजेन्याद्यारत्योऽङ्ल्यः भङ्गषठेन तु संयुताः । 
प्रसृता स्यात्कनिष्ठा तु बाणहस्तः प्रकीर्तितः ॥ 

पारवोभियोश्च चकितो सन्धिनृखभ्रदरेने । 
पुरोभागस्थितौ तौ चेत् ष्ठसंख्यानिकूपणे ॥ 

पुरोमुखः पुरोभागचक्तितो वाणदेने । 
नेत्रान्ते चकितो ह्येष नवनिन्दु विसजने । 
न।णदस्तो नियुज्येत करटीकाविचक्षणेः ॥ 

विनायकः 

बाणगणाः 

बाणगणाः प्रतिष्ठायाः ग्रोक्ता भेदाश्च षोडडा । 
तत्न ये ुधुपूर्वास्युस्तेषु प्रागधिकं छघुः ॥ 

मोक्षदेवः 



नेत्वबः 

बान्धवः- देश्चीतारः 

बान्धवः परमाश्रयः ¦ 

6.61555 उक्ष्मणः 

बाहैस्यती ~. मूना 
जीमूतग्रामे सप्तमी मूठेना ¦ 

मध्यग्रमि स्वरख्चान्त्यो यदा व्रजति मृषैनाम् । 
तद् ब्राहैसपती ज्ञेया मूषना ह्मणः प्रिया ॥ 

वादिमत्तः 

भ्षटृचन्द्रः--दस्तः 

विनाचार्जष्ठतजंन्योरधे चन्द्रस्य चोन्नताः । 

अङ्गल्यो बाखचन्द्रास्यस्स एव ज्ञातये बुधैः॥ 

प्रवेशो बारचन्द्र च हस्वेष्वन्येषु बस्तुषु । 
जन्तुष्वपि च कथितो भावश्चाक्लविचक्षणेः 

गोरीमतम् 

बालरामभरतम् 
अयं भ्न्थः कंरलाधिपतिनो बाखरामवर्मणां कतः । 

केस्तवडक 1724 आरभ्य 1798 पथन्तमासीत् ॥ 

चालरामवर्मा 
बाररयमभरतम्न्थकतां । 

वाला-श्रतिः 
पद्मस्य प्रथमा श्रतिः 

जगदेकः 
निषादस्य प्रथमा श्चतिः। | 

सुधा 

नालासारितम्- गीतम् 
कनिष्ठासारितस्य नामान्तस्प् । 

बाटिकावसन्तः - मेख्रागः (मायामारुवगीर्मेरजन्यः) 
(आ) सरिगमपधनिस. 

| (अव) सनिधनिपमपधनिमगरिस, 

बाहुः 
स्स्िकोऽधोमुखस्तियेगपविद्ध प्रसारितः, 
ऊध्वीस्यो मण्डङगतिरख्ितोद्रेषटितावपि ॥ 

प्रष्ठानुसारीति वुधेदैश्चधा बाहुरिष्यते । 
सरलः कुश्चितो नम्र आविद्धान्दोछितौ तथा | 
उरसारित इति राज्ञाः षडन्यान्केविदूचिरे ॥ 

विप्रदासः 

५९९ 

सरलः प्रोन्नतोऽन्य्छः कुश्चितो छुकितस्तथा । 
लोतो वितो बाहुः परकृत्तस्तथाष्टमः ॥ 

सोमेश्वरः 

बाहुबन्धरोहडी--उदडुतिकरणम् 
गजदन्तेन हस्तेन करियते खोहडी यदा । 

तदा भवेद्राहुबन्धलोदडी तद्धिदां मता ॥ 

बाह्यभ्रमरी- भ्रमरी . 

दक्षिणेनाङ्खिणा सत्वा षामम्गिं तु छुक्रयन् । 

 वामावते भवेद्यत्र सा बाह्यश्रमरी मता ॥ 

सव्येतरेण पादेन सत्वा सन्याद्धिकुक्वनात् । 
सव्यावते भ्रमेच्यव्र सा बाह्यश्रमरी मवा ॥ 

सव्यावर्तमिति । प्रदक्षिणेनेदर्थः । 
कुम्भः 

बाहीकः- मेखरागः (कोसरप्रियामेरुजन्यः) 
(आ) सरिगमपधनिस. 
(अव) सनिधपमगरिष. 

मञ्ञ 
बिटात-मेररागः (षीरशङ्करामरणमेरजन्यः) 
(भा) सगरिगरिमपमधनिधपनिस, 
(अव) सनिधपमगरिस. 

बिडचिन्दम्-देीनृ्तम् 
खण्डद्वयात्मकं मिन्नतारमाभोजवर्जितम् । 
बिडचिन्दं | 

बिन्दम् 
चिन्दस्य शूपान्तरम् । 

विन्दुः--अथमकृतिः 
प्रयोजनानां विच्छेदे यद् विच्छेदकारणम् । 
यावत्समाप्नि यद्रन्धः स चिन्दुरिति कीर्तितः ॥ 

भरतः 

बीजमिदयु्छारंभः विष्कम्भप्रवेशकादिमिः असंबद्धस्संबद्धो 
वा कथाश्रीराष्िच्छेदहेतुतयाऽव तिष्ठमानो विन्दुरिदयाख्यायते । विन्दुरिव बिन्दुः । यथा-पयोबिन्दुदच्योतन्पयोमिष्यन्दलश्चणा- याः क्रियाया अविच्छेदहेतुः यथा वा घृतचिन्दुः अभ्िर्वटन- 
ठक्षणाया एवं विषिन्नाविचिन्नेषु कथाशरीरेषु योऽनसन्धातता स 
बिन्दु रित्युच्यते । 



॥। 
कटु 3 

1 

यथा- हा वत्साः खरदुषणेलादि महावीरचरिते । 
भोजः 

प्रयोजनानां विच्छेदे यद्विच्छेद्कारणम् । ' 
यावत्समाप्निबन्धस्य स चिन्दुः परिकीर्तितः 1]. 

भरतः 

- देरीतारः 

गोद्राष्वाया गुरर्विन्दौ । ऽ ००००5 
मदनः 

पातुः 

चिन्दुरेकत्र तन्त्यां स्यासहारो गुरुनादकत् । त 
दाङ्गः 

--वर्णालङ्कारः 

ण्ताद्भस् ततः पतं । 
इति करमस्स्यादारोहे यल्ासौ विन्दुरुच्यते ॥ 
सास सारि गागा गमा प्रापा पाधा नीनी इति विन्दुः । 

पण्डितमण्डली 
--वर्णालङ्कारः (अवरोही) 
नीनीनी ध पापापा म गागागा रि सासासा 

पण्डितमण्डली 
--वणारङ्कारः (अयेदही) 
चिरमेकस्मिन्समरे षड जादिषरूपे स्थिता तदीयतारमनिवल्छष्टा 

करामन्तयकां च स्थित्वा यत्र पुनरपि समा सा मन्द्रया गम्यते 
स बिन्दुः! 

मतङ्गः 
सरे कचिश्िरं खित्वा त्रं संस्दय शीघ्रतः । 
पूवंस्थाने यदा याति सचिन्दुरिति संक्ितः ॥ 

दरिपालः 

-वणारुङ्कारः (सञ्चारी) 
स्वरमाद पतं कृत्वा तं दरन््रं नेमिवत्परशोत् । 
प्रयागच्छेत्पुनयख्य॑ स बिन्दुः परिकीर्दितः ॥ 

मोक्षदेवः 
सासासारिसा, रीरीरीगरी, गागागामगा, पापापापमा 

मामामापमा, पापापा धपा, धाधाधानिधा, । 
| 

--वादनम् (उभयहस्तम्यापारः) 

अनामया बहिस्तन्त्री घाताजातो यदा भ्वनिः। 
तजेन्या धायेते चिन्दुः निश्राङकेनोदितस्तद्? ॥ 

--पीणायामुभयहस्तव्यापारः 

बहिदेक्षानामिकया घावात्तन्त्री भवेद्धनिः । 
धायते वामतजैन्य। यदा विन्दुसदा भवेत् ॥। 

कुस्मः 

४२५ ङस् 
--व्यज्ञनधतुः 

विन्दावेकतर तन्त्यां स्यासपरहारः पृथुना वान् । 
कुर्मः 

एकस्यमिव यस्तन्त्रयां प्रहारो गुरुवल्गुवान् । 
विरुम्बितकलाकाटः स बिन्दुरिति कीलैते ॥ 

सौन्यः 

--साधनसंबन्धवाक्यम् 
अरतिमुखसन्धो तृतीयमङ्गम्। यथा मायामदासे कुवरस्य 

वक्यं कृत्ल्नामरारीति । अव मीताया मदाटसायाः गारख्वदत्त- 
साधनद्रोनेनाइवासनम् | 

सागरनन्दौ - हौडक्िकदस्तपाटः 
यदा वामेन हस्तेन समवष्टभ्य पुष्करम् । 
तजेन्या ताख्यते विन्दुः तदा सञ्जायते यथा ॥ 
दे दे गिटे गिरि गिरिर गिरिगि । वेभः 

निन्दुकलिङ्गा- मेररागः (चतरवाकमेरजन्यः) 
(आ) सरिगमपधनिस, 
(अव) सनिपमगमरिगरिस, 

मखं 

विन्दुतिलकम्- मात्रावृत्तम् 
विषभे- चतुर्मौत्रिकाखयः गुरः । 
समे ट चतुमोघ्रिकौ पश्चमालिक एकः टः गः।} 

पिरहाङ्ः 
बिन्दुमालिनी -मेररागः (चक्रवाकमेरजन्यः) 
(आ) सरिगमगपधनिपस, 
(अवे) सनिधपगमगरिस, 

मज्ञ 

बिन्दुमाली-देश्ीताः 
मध्यरुरवस्तु चत्वारो बिन्दुमालिनि िन्दषः 
5०००० वेमः 
मागाससारिरी गामा। 

जगदेकेः 

बिन्दहेरली--मेकरागः (मायामाख्वगोमेकजन्यः) 
(आ) सरिगरिगमपधनिधमपध निस. 
(अव) सनिधपमगरिस., 

बिवासु-मेररागः 
(आ) सरित्ग०्०्न्पधन्न्न्स, 
(अव) स००्न्घपृ ००० गण०्रि्स, | 

मेख्टक्षणे 

मश 



बिवासु- मेटरागः (मयामाल्वगीख्मेरजन्यः) 
(आ) सरिगपधस्त. 

(अव) सधपगरिस. 
मछ 

विन्योकः --अनुभवः 

ईेष्योणां भावानां प्राप्रावमिमानगर्षसंभूतः। 
स्रीणामनादर कृती बिन्बोको नाम विह्ञेयः ॥ 

। भरतः 

भमीष्ट्राप्रामिमामगर्वसंभावनाद्रफृतो विकारो जिन्बोकः। 
भोजः 

अभिमतवस्तुपटतावपि गुरुदपदनादरस्तन्व्याः । 
स्खछितपरियस्य संयमताडनमभिधायि बिन्बोकम् ॥ 

प्रदमश्रीः 

इष्टानां भावनां प्रणयेऽपि अनास्थागर्वसभवः पाद्प्रधारः 
प्रियस्य कृतागसश्चरणयोः काञ्च्या संयमनं पुष्पमाटया ताडन 
शनादरपरिग्रहयो विन्बोकः । 

बिन्बोकः 
इष्टानां भावानां प्राप्तावसिमानगर्वसमूतः। 
सखीणामनादरङृतो बिन्योको नाम स ज्ञेयः ॥ 

बिम्नोक इत्यपि पठितम् 
विद भ्रयुगक्षेपो निभप्रोठप्सविश्रमः। 
प्रीवा रेचकसंयुक्तो बिव्वोकस्सोऽपि कीर्तितः ॥ 

भ।वविनेकः 

कषाः 

सागरः 

भिन्बोकस्त्विष्टटाभेन जाताद्रवादनादरः । 

विर्दः- प्रजन्धाङ्गम् 

विरूदं वेषभाषाभिः द्विषामुद्वेगदं भवेत्। 

विरुसब्दो विरोधार्थो महाराषप्रसिद्धितः । 
परेभ्यस्तत्प्रदानेन बिरुदं सूरिभिः स्मृतम् ॥ 

यद्रीररससंयुक्तं द्विषासुद्रेगदायकम् । 
रसान्तरसमायुक्तं तत्पदं विर्दं मतम ॥ 

हरिपाखः 

जगन्नाथः 

ओौदायेशौयादियुणप्ररौसा शब्दं प्रभूणां बिरुदं वदन्ति । 
आयेप्रसि दरर्विरुदास्यङाब्दो स्लेदधप्रसिद्धेरथवा निरुक्तः 

एवं प्रसक्ते सति संरायेऽस्मिन् विनिश्चितं श्रीचरणेर्विकविच्य । 
विरुद्धवाची विरूदाख्यश्चब्दो भवेन्महाराछजनप्रसिद्धः ॥ 

निजिय शब्रन् बिरुदं दधानं राजानमासाद्य सपन्नभूपाः । 
रामाजुनादेरिव यओोयैसीवी राधासुतादेरिव दातृतेति ॥ 

एतत बन्धश्रवणे तदीयविह्वाबरोके खट ते बिह्युद्धाः । 
एता वीररसभ्रधान द्विषां तथोद्रेगकरं च यत्स्यात् । 
द्विषा विरुदप्रतिपादनस्य बोद्ध डयमेतद्रि र्दामिधानम् ॥ 

रघुनाथः 

बिरहरी- मेरागः 
शङ्कराभरणमेलजोऽयं रागः। 
बिहयो समारोहे मध्यक्ुञञरषजनम् ॥ 

(मभ्यमनियोरखोषः) 

बिरहरिः - मेकरागः (धीरशङ्रामरणमेरुजन्यः) 
(आ) सरिगपधस, 
(अव) सनिधपमगरिस. 

परमेकः 

भख 

बिटहरीरागध्यानम् 
कण्ठगतपुष्पमाटं मङ्गलसङ्गीतखोटटुपां साध्वीम् । 
वामकरनिहितवीणां नादकला बिखहरीं ध्याये | 

रगस्चागरः 

मिसखादिकम्- संगीतशर्गरा ङ्गम् 
अमिनवबिसाङ्करोद्धेदसमये सरः समाध्रिय कामिमिथुनानां 

क्रीडाविशाखादिकम | 
भोजः 

बिहाग्- मेररागः 
(आ) स०्रिन्गमन्प०्०्न्निस. 

(भव ) सनि००्न्पन्मगन्रिन्स, 

मेखुटक्षण 

 बीजम्--अर्थप्रकृतिः 
अल्पमावसुपक्षिप बहुधा यद्विसपवि । 
फलावसाने यश्च स्यात्तदठीजमिति संक्धितम्।। 

कथाङरीरव्यापिनि नायके कर्तरि कर्मणि वा भवतिष्ठमाने 
आरम्भो बीजमित्युच्यते । यथा-राम्वरिने, रिगुपाखवधः 
इति। एतेन नायिका धपि व्याख्याताः । यथा-रक्ष्मीस्व्यैवरः, 
सुभद्राहरणमिति । बीजमिव च बीजम् । यथा बीजसुप्रमडुरमूल- 

ग्रकाण्डपत्रस्कन्धश्ाखाप्ररो्पटवपुष्पादिना प्रकारेण बहधा 
विसपेदन्ते फलाय कल्पते, तथा यो महावाक्याथों नायकरोपनाय- 
कानुनायकप्रतिनायकयुद्रस्सदायादिन्यापारमेदात बहूधा विसपै- 
रन्ते फलाय जायते, स वीजमित्युच्यत । 

भोजः 

यथा-प्राचेतसो मुनिवृष इति महावीरचरिते । 
स्यल्पमातच्रं समुत्सष्ट बहुधा यद्िसपेति । 
फलावसान तज्चैव बीजं तदि कीर्तितम्। 

भरतः 
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--मातृु्मते सुखसन्धेः तृतीयमङ्गम् 
साध्योपगमस्य फरस्य वीजभूतमुक्तं वाक्यम् । यथा-माया- 

मदालसे पाताखकेतुवध चिन्तने देवरातेरिव्यादिश्छोकोक्तं वीज , 
साभ्यपाताखकेतुबधस्य फलस्य, भवति । 

सागरनन्दी 

बीजदशनम्- सन्धिः 
प्रशान्तजातिनाटक्रे चतुर्थस्सन्धिः। 

शारदातनयः 

बीजसंपत्तिः - विमरीसन्धौ तृतीयमङ्कम् 
कयेसंपादने विघ्रहरणस्य साधनस्य संपत्तिः बीजसपत्तिः । 

यथा--मायामदारसे पातारकेतुवधः । 

बीजोक्तिः _ सन्धि । 

प्रशान्तजातिनाटरके तृतीयस्सन्धिः | 

सागरनन्दी 

शारदातनयः 

प्रशान्तशब्दे द्रष्टव्यम । 

बीभत्सः- रसः 
बीभत्सो नाम जुरुप्साश्यायिभावात्मकः । स बाह्याप्रज्ञस्ता 

प्रियाचोक्ष्यानिष्टश्रवणदटोनोद्रेजनपरिकीर्तनादिमिरुस्प थते । तस्य 
सवांङ्गसंहारमुखविकूणनेोषेग्बननिष्ठीवनोद्रेजनादयो अनुभावाः 
मावाश्चापस्मारोद्रेगवेगमोहन्याधिमरणादयः । 

भरतः 

हृदयस्यापि. किखित्कस्यचिन्निसगेतोऽग्रयतं छद्नमिव दिजा- 
नां भ्रप्रियं । धात्वादिदोषात् यथा, ेष्मोपहतस्य क्षीरं । अचोश्च 
खूपेणादुषटमपि तुमखाशुपहते । अनिष्टं यत्रानिर सुक्त्वेनेच्छा 
निवृत्ता । सैह।रः पिण्डीकरणौ । मुखविकूणन तदङ्गानां सङ्कोच- 
नम् । उदलेखनमुद्ाघः । उद्वेजने गात्रोदूननम् । 

अभिनवगुप्तः 

उदेजकः ्षोभजश्च बीभत्स इति तिधा । । 

विष्ठादिभिस्स्यादुद्धेगी क्षोभजो रुधिरादिभिः ॥ #॥ 

जगप्सत्मको बीभत्सः । तस्यायन्ताहृ्क्रिमिकीकसपूयादयो 
शिभावाः। स चोद्रेगः क्षोभणग्चेति द्विधा । उद्गी यथा- 

उत्कृतत्योत्क्रय कृत्तिं इवयादि (मारतीमाधवे) । क्षोभणो यथा- 
-आन््प्रोतवब्रहत्कपाेयादि (मारूतीमाधवे) । विरक्तानां रमणीये- 
वपि कान्ताजघनस्तनादिषु धृणा्ुद्धानां बीभत्सो जायत इति । 
त्रिविधो वा। यथा- , `: 

बी मत्सः क्रिमिपूतिगन्धवमथुप्रायेजंगुप्सौ कूः । ` 
उट गी, रुधिराद्रेकीकसवसामांसादिमिः क्षोभणः ॥ 

वैराग्याजघनस्तनादिषु षृणाडुद्धोऽनुभाैभतो । 
नासावक्त्विकूणनादिभिरिहावेो विराङ्कादयः ॥ 

रसविवेकः- 

वघेधोतोस्सनन्तस्य बीभत्सं रूपमिष्यते । 
यत्पदार्थस्य बीभत्सा स बीभत्स इतीरितः ॥ 
गही निन्दा च बीभत्सा कुत्सा पर्यायवाचकाः 1 
गहेणीयश्च निन्धश्च फुतसनीयश्च यो भवेत्। 
स भावः कथ्यते सद्विर्घाभत्स उति*सं्ञया | 

शारदातनयः- 

बीभत्सरसः 

जुगुप्सिताथे विज्ञानजनिता चित्तविक्रिया | 
बीभत्साख्यो रसो ज्ञेयो नेत्रवक्तविकारङरत् ॥ 

भावविवेकः- 
बीभत्सा- टिः 

निक्कुश्ितपुरम्र।न्ता धृणाचिकान्ततारका | 
संरुद्धपक्ष्मा बीभत्सा बीभत्से विनियुज्यते ॥ 

सोमेश्वरः 
्षोभान्विता समुद्रा मिथो मिङितपक्ष्मका । 
अकूणितापाङ्गपुटा तरलीकृततारकां । 
बीभत्सा टृष्िराख्याता बीभत्सरससंश्रया॥ 

वेमः. 

बुद्धदकेम् - धरवावृक्तम् 
पञमे सप्तम चच नैधनं च गुरूण्यथ । 
पादे तु इदतीसंस्थे यतर बुद्रदकं यथा ॥ 

सिधखगपंतिसोहिवो । सितखगपङ्क्तिशोभितः। 
| 

भरतः; 

बुवहस्तः 

बुधार्थे नवसंख्यायां कथ्यते श्छिष्टकर्वरी ॥ 
+स्ज।रः- 

चन्दः 
गाठृवाद्कसङ्घातो बन्द इयभिधीयते । 
चत्वारो मुख्यगातारो द्विगुणास्समगायनाः ॥ 
ष्टौ तु गायनीः मरोक्ताः ताकधारि चतु्ठयम् । 

` मादेज्गिकास्तु चत्वारो वांशिकानां चतुष्टयम् ॥ 

एवे चोत्तमब्रन्दस्य कर्तव्यं च भ्रयन्नतः। 
मध्यम स्यत्तदुर्धन तदर्धेन रघु स्मृतम्॥ 

दामोदर २. 
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ब्रन्द्म् 
सभायामथ सिद्धायां साम्प्रदायकबरन्दकम् । 

रङ्गावनिं विरोत्सम्यक् स्फुरद्रतिमनोरमम् ॥ 
गालवादकसङ्गातो ब्रन्दमित्यभिधीयते । 
आखापकासतु मुख्यस्तु चत्वारो यत्न गायकाः ॥ 

दिगुणास्तत्सहायास्तु गायिन्यस्तत्समा मताः। 
चतुष्टय तालथ॒तां मदिङ्गिकचतुष्टयम् ॥। 

चतुष्टयं वांशिकानां तदुक्त ब्रन्दमुत्तमम्। 
तदधे मध्यमं प्रोक्तं कनिष्ठ स्यात्तदधेतः ॥ 

गात॒णां वादकानां च समूहो ब्रन्दयुच्यते । 

बृन्दगुणाः 
मुख्यीनुत्रत्तिर्भिनं ताखलीखानुवर्तनम् । 
भिथः त्ररितनिवीहः त्रिस्थानव्यापिश्क्तिता । 

राब्दसाददयमेतीति प्रोक्ता बरन्दस्य षहुणाः ॥ 
| दामोदरः 

अनुवृत्येव मुख्यस्य तालकाटप्रबीणता । 
त्रिस्थानभ्रृति यैय च मेलस्त्रटितमेकने ॥ 

मानरब्दस्य सम्पूर्तिवायाक्षरसुपाठता । 
कीचटद्राढवक्ततवे बरन्दस्येते गुणा मरः ॥ 

बृन्दावनसारङ्गः - मेररागः 

(आ) सन्रि०््मन्पन्न्निन्स. 
(अव) सन्नि० न्पन्मन्न्रिन्स. 

मेरलक्षणम् 

--मेखरागः ८ खरहरप्रियामलजन्यः ) 

(आ) सरिमपनिस. 
(अव) सनिपमरिगमरिस. 

बृहतीच्छन्दोवृत्तप्रनि 
शतानि पद्वृत्तानां बृहयां ादैव तु । 

अरतः 

च॒हत्कैथा-- श्रन्यकान्यम् 

छम्भाङ्किताद्भताथां पिञ्चाचभाषामयी महाविषया | 

नरबाहनदत्तादेः चरितमिव ब्टर्क्था भवति ॥ 

बृहत्किन्नरी 
किन्नयेदपरोच्यते। 

मोजः 

रत्किकीतक्षणम् 
एतस्या अधिका देर्ये दाद्शाङ्करूसानलः। 
परिणाहिङ्गकछेनापि तन्त्री स्नायुमी भवेम् ॥ 

भालापिन्यां यथापूर्वमुकू तुम्ब ठृतीयकम । 
तथास्यामपि कर्तव्यमेषमेषा जिसुम्बिका ॥ 
रुष्वीववस्यां विज्ञय छक्ष्मोष विजानता। 

_- वीणा 

कथ्यते साम्प्रते रम्या किम्नरी महती मया । 
दि वितस्यधिकायामा परिणाहेऽङ्गलाधिका ॥ 

स्लायुतन्त्री समायुक्ता तुम्बकल्लयभूषिता । 
शेषे स्यात्किभ्रीलक्ष्म सारीमेडकशङ्कूषु ॥ 

ककुभे पल्िकायां च बृहती किन्नरी भवेत् । 
सारीककुभयो्मभ्ये दक्षिणेन करेण तु। 

धारयेत्किञ्नरी२ण्डं मुषटधाऽरिथिरुबन्धया । 
तजनी मध्यमा नाञ्ना उष्टेखपरिरेखन ॥ 

व्याभ्रियन्ते प्रयोगेषु तन्त्या वादनकर्मणि । 
तजेनीमध्यमा नाम सारीणामन्तरेऽन्तरा । 
प्रसयेन्ते स्वरव्यक्तये वामाः किन्नरकवादन ॥ 

सोमेश्वरः 

बृहत्किन्ररीलक्षणम् 
ध्रव ककुभ वामभागे ईकूपरिस्थल । 
पत्रिका प्राक्तनयानु तस्याः किख्िदे वोज्नताम् ॥ 

` संस्याप्य पर्चिकां तस्यां बन्धयेत्तत्रिकायुगम् । 
तस्माच्छङ्कोरधोदेशे बन्धनीया: प्रयत्रतः ॥ 

सारिकास्तव्पूर्वस्यास्तत्रिकायास्समाटढम् । 
शधरस्थले तन्तरिकायास्तिसर स्थाप्याः परा भपि ॥ 

तिखस्तदन्तिमायास्तु स्थाप्यास्तन्त्यास्तु तवव च । 

अनुमद्रामिधास्सप्र खराः स्थाप्या यथायथम् ॥ 

परवोक्तरीया ततानुमद्रसप्तकवादनम् । 
(न) सम्वरेस्साधयेद्धीमान् शिक्षाभ्यासवशायुगेः ॥। 

पुनवादन विन्या विदोषं वक्ति तत्ववित् 
वीणादण्डः परः कायेः> पूर्दस्माननयूनितोङ्गैः ॥ 

गणन्दुसंख्या (रिवर) रंतेस्य टृढा सेष्शलाकिका । 
बध्यत सटश्ा वक्ते पश्रात्ककुभवामतः॥ 

पाणिकायां पाणिरूपां रां स्धापयेदमूम् । 
 कर्णङक्रमृ्थदेशे सलाकाप्रं फणाकृति ॥ 
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निधाय कर्णदेशष्य श्ङ्करन्तरतो यथा । ्रुतीरपि विचिन्वन्ती. तद्ज्ञास्तदेश्भागतः तथा द्रोणीन्तत्फणायां रुगनां कृत्वा तु मूर््वतः ॥ सप्रकत्रयपूत्यैथं सथेससयुरधिका यथा। 
प्रसायं तन्तरिकासुक्तरीर्या शङ्कयुमेन ताम् । तथा प्रगेव गदितमन्तराण्यपि तत्वतः । नीत्वा चुढतां पूर्व्न्त्रिका सटशध्वनिम् ॥ तदहष्टाय विज्ञेयं नदृटपरिपोषकम् ॥ 
विधाय बादयेत्पराज्ञः कथ्रयाभ्यासयोगतः । दृष्टद्वारा पुनरिदमरश्टायोपपध्ते । वामहस्तानामिकया अन्तरे सक्तया दरम् ॥ तस्मादृष्टपरधानेऽस्मिन् शाले राजोपदेशतः । भासारणादियद्वादय चतुथाप्रःक्परकीर्तितम् । सराविभौवमा्ञाय स्थाप्यास्युस्सारिका बुधैः तदिहापि यथायोगं योजयेद्वाययोगयुक् ॥ | कम्भः दुष्करामन्यङाल्ञाणां दृष्टा मत्वेह किंनरी । बृहदाक्षिणात्या- रागः 
पटतदादने वाद्यं सर्वविद्यागुरुग्यधात् ॥ धारान्यासग्रहोपेता मन्द्रमध्यागतारका । स्वकीयानुभ वादेतत्साक्षात्ृत्वोपदर्चितम् । ऋषभेणाऽथ षड्जेन गान्धारेणाथ भूयसी ॥ भ भ्रथृत्मरलययो, च्यते) दितम् ॥ हती दाक्षिणात्ये परिपूर्णां समवय । 

तत्र रना दृष्टा सारीभ्रकल्पनम् । गुबाज्ञाररणे प्रोक्ता भिन्नषड्जसमुद्धवा ।! सुखबोधाय शिष्याणां दरौयलयवनीपतिः ॥ जगदेकः सारीमस्तकमभ्यानां यदिहान्तरभिष्यते । बृहरेशी 
मेरुमूधन्युपक्रम्य यथावटरतिपादयते |  अतङ्गकृतां । अल, काइयप, नन्दि कोहल दत्तिर दुगैराक्तिः तलाद्यम(व)तरं पच्राङ्गव्टे सयवमीरितम् । याष्टिक बलभ विश्वावसु शाद टपरशृतयः उदाहताः। तस्मात्ते तदतीयं च चतुरङ्गं तत् दृतीयकभ् ॥ भाचीनाः। कोऽसो बह्म इति ज्ञातु न राक्यत्ते। यतः परैर्नाय र्य चव यवन्न्यूनं पञ्चमे तयग तथा । भरलभिज्ञापितः । अत (यन्मतङ्गेन विवृता) दादञस्वरमूछना सा यवाधिं ततः षष्ट यवोनं व्यङ्ग पुनः ।! भभिनवादिभिरनादटता । किन्नरीवीणा छक्षणमपि अत्र टइयते। 1 भरतं गुरुमाह मतङ्गः सयव व्यङ्ग ज्ञेयमतरानरं तु सप्तमम् । # 
¢ न्भ न भो ॥ बहद्धानुः- देशीताः 
मवमतु यथा्थोनि दञ्चम पुनरन्तरम् । बर्द्धानू रययुतः। 5 || 5ऽ.§ ठदमणः साधाङ्गलमिते श्ञेयं यवोनं यङ्ग ततः ॥ 
एकादशे द्वादश तु तत्तृतीयांश्षवर्जितम् । बृहन्धुखः- देशीतारः 
त्रयोदश ततो ज्ञेयं यत्ततीयांशामङ्गव्म् ।। प्टुतलरयै गुरुत्रये धुय गुसुत्रय। 
भङ्गठः मानमाख्यातमन्तरे च चतुरश्च । लघुरौरुगेखो रपौ बहन्मुखाख्यतारुके ॥ 
दवितीयमन्तराकछेतु न्यस्य तुम्बमधोमुखम् ॥ 319 मातः +. 
तस्मिन् दण्डे ततोऽधस्तादन्यत् ककुभमूर्धतः। बृहस्यतिमतम् 
शधस्तात्तुम्बकं न्यस्य तुम्बके परिधिभुखे ॥ - त श । शभिनयभूषणे नन्दिभरते च बृहस्पतिमतमनेकस्येषृदारतम्। त्रिंशदङ्गच्णे ज्ञेयः प्रथमेऽधस्तने पुनः । ्ारवातनयोऽपि तं सरति । 
किञ्िन्न्यूनो भवेत्तस्मानिवेदयास्तत्र सारिकाः ॥ 
ईषदर्पष्ठसरिकाः पूर्वमेव प्रहूपिताः। बेगडारागध्यानम् मुक्ततन्त्रीभवस्तत्र जायते प्रथमस्तरः ॥ स्ननाथचिवुकन्यस्तसव्यहस्तां सिताम्भराम् । 
चतुदेशान्तरेरन्ये भवेयुसते चतुदञ्ञ । - करेणान्येन गृहन्तीं हदि ध्यायामि वेगडाम् ॥ 
सप्तक यमेव स्यात् सतारस्वरमत्र तु ॥ रागसागरः; 



केटः ४२५ 

बद्धः रागः 

पच्चमीमध्यषडजाभ्यां बोटरयगः प्रजायते । 

पञ्चमस्स्याद्रहे चांहो मध्यमान्तो भवेदयम् ॥ 

गान्धारात्पः काकलीयुक् पद्मादि कमूेनः । 
साबरोही प्रसन्नान्तः संपूर्णोयमितीरितम् ॥ 

हरिः 

बोटरागः 
पश्चमीषड़जमध्याभ्यां बोटरागस्य संभवः । 

पद्चमांराप्रहो मान्तोऽल्पगान्धारस्सकाकलिः ॥ 
मोक्षः 

बोधः. चिलाभिनयः 

बोधस्स्याचेतनाप्राप्िः 

पुरोभागे द्वौ पत।कौ संयुक्तौ चिती यदि । 

ने्रस्थाने स्विमौ हस्तौ चलितो तु विबोधने॥ 
विनायकः 

बोधनम्--रिरपकाङ्गम् 
कायैप्रतिवचनेन अतिबोधने बोधनम्। यथा--राघवाभ्युदये 

कक्ष्मणवाक्य--अभ्यथ्येतामिलयादि । 
सागरः 

बरोभ्बकः-- ष्वनिमेदः 

बम्बटडा््दं परयत । 

बोष्धाबणी--पारवायम् 
यत्राद्यखण्डे पाटनामादौ मध्यावसानयोः। 

दकारबहुटस्तद्रदि तीये ङाकङेऽपे च ॥ 

प्रयुज्यते चेतम्रत्येकमसौ बोह्धावणी स्मृता । 

वाद्यान्तरेऽन्प्रथा खण्डद्रयमस्यासतु योजयेत् ॥ 

ङ्कारो दे ्कतिस्थाने हृडकायां प्रयुज्यते । 

ढक्षायां थोङ्रतिक्रैया टङ्कारो मदटे पुनः ॥ 

योऽयद्धिवस्यां टेङ्कारः करटायां तु टेङ्कतिः । 

एवै प्रयोजयेन्मुख्यान्पाट बणान्विचक्षणः ॥ 

दोँदौदों थोथोंयथोंदोंदोंदों 
पाटादौ पाटमध्ये च पाटान्ते देँ कृतिभेवेत्। 
इत्ये ककर संपन्ना परोक्ता बोह्धावणी बुधेः ॥ 

बोली- दस्त ॥ 

बोल्यां भ्रमरहस्तोऽपि मूृधंनि। 

पाद्वैदेवः 

नहमतारोडपुम् 

व्यागडा- मेररागः (शङ्कराभरणमेरजोऽयं रागः, 

म्यागडायामथारोदे वजयेद्रषमे पुनः । 

तथेव धवते वक्रं बदेत्षाडवपूणके ॥ 
| परमेश्वरः 

-मेररागः (धीरशङ्कराभरणमेर्जन्यः) 

(आ) सगरिगमपधघपस. 

(अव) सनिधपमगरिस. 
मञ्ञ 

व्यार् -मेररागः ( हरिकाम्भोजीमेरुजन्यः ) 

(आ) सरिगमसगमपनिधनिपधनिस. 

(आ) सनिपयघ.निधपमगरिगमगस. 
मञ्ज 

ब्रह्म 

ब्रह्मपयायरा्दैः शुद्धस्वर उच्यते । 

ब्रह्मचारिकः- तानः 

मभ्यमप्रामे नारदीयतानः। 

धघनिसरिमषप नान्यः 

बरह्मतारोडपम् - देशीनत्तम् 
ख्ुदरतो लघुरेव द्रुतह्यमथो रघुः । 
दूत्यै रघुश्ेति ब्रह्मतालं बभाषिरे॥ 

धस्य हप यथा- 

विधाय चतुरं स्थानं पताकौ संप्रसःरिती । 
हदि विन्यस्य शिरं भ्रमेत्सव्यापसव्यतः। 

चतुर्दिष्चु ततो नन्द्यावर्ते स्यात्परतःकृते । 

सुचीपादेऽरृपद्यश्च संहतं स्थानमाचरेत् ॥ 

पुरोवामोऽटपद्मश्च दश्च उर्व्वमघोसुखः। 
रिखरश्चतुरभरे चेद्धामो इदि तथेतरः ॥ 

प्रसारितः पताकश्च शूस्तिकं स्थानमाचरेत्। 

त्रिपताकेन पुरतः पययेण मुरूकृता ॥ 

पद्चवारं च चरणे खापयेच्चरण परम् । 
अधोमुख शिरस्यध्व शिखरं सम्प्रयोजयेत् ॥। 

सव्यभ्रमरिकां छर्वा जङ्घाखङ्कनिकां चरेत् । 
वाम उध्वं पताक प्रसाये दक्षिणः पुनः ॥ 

तिर्धीनं ग्रसार्येवै तथवाङ्खान्तरेण च । 
ततश्च संहते स्थान हदि स्याच्छखरदयम् ॥\ 



अ्यतालः 

चतुरस्थानके स्थित्वा कुयांश्चरणफुटनम् । 
पयायेण पताकश्च प्रसारास्पुरतः पुनः ॥ 

हृदये शिखरं न्यस्य पताकस्तु परः करः। 
तियेक् प्रसारितः पश्चा्चतुरश्र भवेयद्ा ॥ 

पराब्रय छृतं हस्तः पताको गारुडं चरेत् । 
देक्षपाश्च पताक्श्च परावबरय पुरः कृतः ॥ 

तमेव शिखरं कृत्वा न्यसेद्धदि ततःपरम् । 

त्रिपताक करं चोध्वै प्रसायै मुरुमाचरेत् ॥ 

चतुरश्रे वामकरः शिखरो हदि संश्ितः। 
दक्षोत्तानः पताक तिगेकस्यात्संप्रसारितः॥ 

रावृत्तिद्डारीरस्य द्विवारं स्तनयोः पुरः। 
शिखरद्वितयं स्थाप्यं वामजानोख पृष्ठतः ॥ 

वक्षिणाङ्खः पृरष्ठदेरौ कृत्वा भरमरिकां चरेत् । 
मण्डलस्थानके रिथस्वा हम्तौ तियकृ प्रसारितौ ॥ 

पताक सवस्तिकस्थाने भवेतां स्वस्तिकौ करौ । 
मोरितस्थान क स्थित्वा दक्षिणः स्याह्ताकरः ॥ 

वामस्योध्वै. प्रसारश्च पताकस्य भवेत्तदा । 
हृदये शिखर न्दरं पद्ावर्तनतो भवेत् । 
उडुपं ब्रह्मतारस्य भरतेन प्रवर्तितम् ॥ 

ब्रह्मतारः (तारः) 

ख्युद्रेतो र्षुश्वेव दरुतदयमथो लघुः 
दरतत्रयं लचुश्चेति ब्रह्मतां बमाषिरे ॥ 

नसौ द्रुतौ र्घुदँ च प्छतश्च ्रह्मतारुके । 
19 मत्रा 

-देशीताखः 
अह्मामिषे दीखोदल्यं छघुः। 
| ०|००॥ ०० °| 

खधुद्रैतो ख्षुश्चैव द्रुतदयमथो रघुः । 
दरूतन्रये छश्चेति हमताले बभाषिरे ॥ 
॥० ०० ०॥०० ०। 

बरह्षनन्दनः- देीतारः 
ब्रहमनन्वनताङे तु दरतस्यायन्तयोरौरू । 
5०5 
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तालप्रस्तारः 

श्रीकण्ठः 

ब्रह्मज्ञः- तानः 

रि ~ लेपः - षाडवः । 
सनिधपमग। कुम्भः 

बह्मवधिनी- मेट्रागः (चक्रवाकमेरजन्यः) 
(भा) सरिमपधनिस. 
(अव) सनिधपमरिस. 

मज 
ब्रह्मवीणा- (एकतन्ती) 

इदानीं ब्रह्मवीणायाः खरूपमभिधीयते । 
दण्डः खदिरनिवत्तः षड़तस्तिमितो भवेत् ॥ 

दादञाङ्खव्समात्रोऽस्याः परिणाहः प्रकीर्तितः । 
साधाज्लप्रमाणेन खिद्रमान्तरमस्य तु ॥ 

साधां वितस्ति यक्तवाम्य् भधस्तात् छिद्रयोर्मिंथः। 
कृत्वा दण्डमह नाङ्गं वीणादण्डानुरूपतः॥ 

छिद्रं विरचयेदत्र ततस्तुम्बं सरन्धकम् । 
षष्टं गुरपरि णाह स्नायुपारोन बन्धयेत् ॥ 

दैष्योदष्टङ्गरमितो विस्तराचतुरङगरः। 
भधस्तात्ककुभः कायस्ततो व्यङ्खविस्तृताम् ॥ 

चतुरङ्गलदीघां च कर्मप्ष्ठोपमाछ्ृतिम् । 
पत्रिकां रोह विहितामस्योपरि निधापयेत् ॥ 

दृढं निवेटानी योऽस्या रन्ध्रे ककुभरङ्गकः। 
तन्त्रीपत्निकयोमध्ये खाप्या स्यद्विणुजीविका ॥ 

रन्ध्र विहाय ककुभे ततस्तन्ञ्याः प्रवेशयेत् । 

भम्रमेकं ततोऽन्यत्तु तुम्बस्योपरि निश्चलम् ॥ 

नागबन्ध प्रमणिन बध्रीयासस्यानकद्ये । 
तुम्बस्याधस्तने भगे दोरीं गाढ निवेदयेत् ॥ 

एकतन्त्रीयुता वीणा ब्रह्मव्रीणेति वण्यते । 
पातकं क्षपयव्येषा दनात् सरनादपि ॥ 

दण्डः स्यात्खण्डपरशुस्तन्त्री ओैलेन्द्रकन्यच्छा । 
पतिका कमला ज्ञेया कुभो गरुडध्वजः ॥ 
नामिवाचामधीशा स्यात् तुम्बः कमरसंभवः। 
रञ्जुवोसुकिरुदिष्टो जी विका च सुधाकरः ॥ 
सर्वदेवमयी वीणा ततः पातकहारिणी । 
व्यक्तमेवोच्यते सम्यगेतस्या वादनक्रमः ॥ 

एतां तु दोरिकाधस्तात् वामस्कन्धेन धारयेत् । 
पाणिना ककुभे दयात् अङ्स्संख्येतरस्य च ॥। 



अह्मवीणा 

शलाकां वेणुनिरत्ता दाद शाङ्गटमालिकाम्। 
वामहस्तकनिष्ठायां प्रे विन्यस्य तत्परम् ॥ 

संवेष्ठयानामिकाङ्गत्यः तजे न्यङ्कषएकस्ततः । 

सम्पीडथ गाटमन्या वाद् येद खिष्ान्स्वराम् ॥ 

सारणा तरिविधा रम्या वामहस्तेद्धवा भवेत्। 
सन्निविष्टा तथोरक्षप्ता परस्तादुमयात्मिका॥ 
तन्त्री सङ्गात्सञ्चिविष्ठा परान् याययुष्प्टतेः क्रमात् । 
कचिन््यक्ता कचित्सप्रषठा सारणा सेभयास्मिका॥ 

सन्येतरस्य हस्तस्य व्यापाराष्टकमीय॑ते । 
धातः पातश्च संरेख उछेखश्चावरेखकः ॥ 

चिन्नाख्यस्सहिता पश्चात्श्रमराभिध इदयपि। 
वर्ण्यते रूपमेतेषां समुदेदाुरूपतः ॥ 

तन्वरीघाताद्धवेद्धातः तजेन्या सह मध्यया । 
पातः कैवल्या सिध्येत्तञेन्या दढघातया ॥ 

तजेन्यन्तरघातेन संेखस्य समुद्धवः। 
मध्यमान्तरघातेन स्यादुडेखसमुद्धवः ॥ 

संसिध्येदवलेखोऽच्र मध्यमा बाह्यघाततः। 
तजेनीखस्नतन्त्रीका यदा बहिरनामिषा। 

कुयादाहननं शीघ्र तदा च्छिन्नस्समीरितः। 
बहि राहननात्तन््या मध्यमानामिकाकरतम्(॥। 

सहतस्स्याच्चतसभिहेननाद्धमयेऽन्तसा । 
घातादिरक्ष्म कथितं कर्तयाद्यभिधीयते ॥ 

कर्तरोनखकर्तयांवबधंकतैरि संज्ञकः । 
सरणा कर्तरी घोषा रेफो निष्पोणसज्ञकः ॥ 

खचेतदराकतुण्डञच परिच्रतनमृटन। 
एव दृङ् समदिष्टा एषां टक्षणमुच्यते ॥ 

अङ्लीभिश्चतस्भिः प्रदवः हननाद्धवेत्। 
कर्तरी नखरेणेव चतुर्भिने खकर्तरी ॥ 

सब्योन्तवेहिराघातात् मध्यमानामिकोद्धवात्। 
स्यादधकर्तरी सव्यसव्येतरकराहते।। 

सारणा कर्तरीघोषा रेफस्समुपघुष्यते । 
धङ्धव्य्वा मध्यया घातो बह्येनामिकयान्तरे ॥ ` 
यदा तदा भवेद्रेफ इति प्रोक्छो मनीषिमिः। 
नादं सरुष्य.तजेन्या स्यादनामिकया बहिः। 

हननाद्विन्दुसंभूतिस्यक्तवा तदनुसारिणाम् । 
तजेन्यङ्गछिघातेन निष्वगेटः कथ्यते बुधैः ॥ 

२.७ 

करेण दक्षिणेनैव कर्त्॑यन्येन सारिणा। 

नाहम्, 

उक्िप्योक्िप्य बहुलो यदा स्यातामिमे क्रमात् ॥ 

तदा खसितको ग्रेण तजैन्यङ्खष्ठयोहैतेः । 

वक्तुण्डः प्रयोगेषु दोषन्ञेस्समुदीयैते ॥ 

तजेनीप्रमुखेनेव कनिष्ठा प्रथमेन = । 
हननेन विरूपेण परिवर्तनसविधाः ॥ 

शरान्ता रिक्ता तयोः पाश्च सस्परेन यदा द्रूतम्। 

शङ्गलिः सारिताभ्येति रु.रस्थाने कनीयसी ॥ 

तदा संमूदैनाख्यस्य हस्तस्यापसरो भवेत् । 
कर्तया द्वाद्र्चकरा मृदधेनान्तास्समीरिताः ॥ 

सकट निष्करं चेति तन्त्रीवार द्विधा भवेत्। 
सकोण सकर प्रोक्तं निष्वोणं निष्कटं भवेत् 
सकर जीवया युक्तं निष्कटठं श्ुन्यमेतया ॥ 

ब्रह्मरिरोमणिः- देशीतारुः 
सगणो बिन्दुयुग्मश्च खग चाथ प्टुतद्रयम् । 
भगणश्च नजो परश्च ताले ब्ह्यरिरोमणो ॥ 

48 मताः 

मह्महकतुण्डः--हस्तः 

्रिपाखः 

तालग्रस्वारः 

खटकामुखे तजन्यङ्ग्ठयोर्मेलने ब्रह्मजुकदुण्डदस्त । 

ब्रह्मष्लम्-- भूषणम् 
एत एव सरा हीना स्रणालीभिः उुसहता । 

आनामि रम्बिता भूषा ब्रह्मसूत्रमितीरिता॥ 
एत इति व्णंसरगदयः । 

ब्राह्मः-स्सः 

ब्राह्मो नाम रसस्सव॑प्रपद्ोत्तार्णरूपकः । 

निदश्च धिर एवायं प्रथक्त्वेन मकीर्वितः। 

बराह्मकपालगानम् 
ब्रह्य कपाटगनं तु ज्ञेयं षाडवरागतः। 
तार्च्चत्पुटस्तत्र कमादेककलादितः ॥ 

गोरीमुखेदयादि वैदिकं गानम् । 

मराह्मम्--देशीस्थानम् 
समस्थेतस्य पादस्य जोनुसन्धि सर्म यदि । 
प्र्ठतः कुञ्ितोकषि प्रोऽपरस्तद्राद्यमुच्यते 

*इङ्गाररेखरः .. 

सोमेश्वरः 

हरिपाखः 



जही 

ब्रह्मी - त्तिः (कैशिक्यादिष्वन्यतमा) 
केचिद्वाहीं तु इत्ति तु शान्ताद्भुतरसोदयाम् । 

वृत्ति { 

इये हरिपारमते कैशिक्यादिपश्चवृत्तिष्वन्यतमा। 
जाह्यीनाम भवेत्त; नाह्यल्ान्ताद्ूताश्रया । 

ज्राह्मी ब्रद्योद्धवा तत शेषा नारायणोद्धवाः ॥ 
इरिपालः 

ण्षां तु पाट्थाभिनयरसानां योगतो भवेत्। 
ब्रह्मेति हरिपारमते रसविरोषः 

श्ये वृत्तिर्देवणभटरेनापि सङ्गीतमुक्तावस्यां रक्षिता । 

भ 

भक्तिः--गीतगुणः 

देताश्रतिसंयुक्तं तत्प्रभावप्रबोधकम्। 
अस्तिक्योत्पादनं गीतं स्तोत्रं भक्तजनपियम् ॥ 

| सोमेश्वरः 

भग्रतारः-देीतारः 
भम्मतारुस्तस्थापुनः । चतुदरेतीत्रयेण सविरामेण संयुता ¦ 

© © © ॐ | | | कुम्म्ः 

भङ्गतालः 
मगेतार्पब्वके गुरुखघुप्टतानां माब्रागणनेन तदन्यानां 

विनिमयः । यतर नियमस्तु- 
द द्रत खधघुरेकः स्थात् गुरुरेको ख्घुत्रयम् । 
चतुद्रेतो गुरुः प्रोक्तं इति भङ्गस्य रक्षणम् ॥ 

भञ्जी-राग ४ 

निणींयतेऽथ मञ्जी च कफुभाङ्गमिय॑ मवेत् । 
मध्यमस्वरसंलयक्ता पश्चमन्द्योछिता भवेत् । 
ष्ाडवार्या भवेदेवं निर्णीता गीतको विदेः ॥ 

मान्यः 

हरिः 

भद्रः-दे्ीतारः 
भगो द्री जद्रतो गश्च भद्रतारे प्रतिष्ठिताः । 

19 मात्राः तार्प्रस्तारः 

भूद्रदन्तः--ह्तः 

दंसपश्षो स्वस्तिकौ चेद्धद्रदन्त इतीरितः । 

पुरोभागेत्वयं हस्तः उर्सङ्गेऽकारि तुण्डके ॥ 

४२८ भम्माणपश्चमः 

भद्रनायद्ृट्स्तः 

सुष्टिश्च वक्षसि सायी भद्रनायकनर्वते । 
जारः 

भद्र इति मृरदेवः, “ भद्रस्समूरुदेवस्स ” इति माहूकस 
हरमेखल्ातन्त्रे दयते । 

भद्रपुरुषाभिनयः 
मुष्िहस्तस्य हदयधारणेन कर्तव्यः| 

महारा 
भद्रबाणः- देशीतालः 

भद्रबाणस्तु कथितो छष्वोर्मध्ये रते भवेत् । 
| ० | नन्दी 

भूद्रमण्डटः- तालः 

रघुः प्ठुतो रघुः प्युतो ख्षुदैतः पुतः । 
दरतद्यं दरूतद्रय प्टुतश्च भद्रमण्डले ॥ 

20 मान्ताः । ताखप्रस्तारः 

भद्रवाहिनी-मेकरागः (ज्योतिशवरूपिणीमेरजन्यः ) 
(आ) सरिमपधनिस. 
(अव) सपमगरिस, 

मन्न 

भद्रसारङ्गटीरा- मेररागः (खरहरप्रियामेरजन्यः) 
(आ) सरिगमपधपनिस, 
(अव) सधपमरिस. 

मञ्ज 

भद्रा--परफ़ृते मात्रावृत्तम् 
चतुमात्रिको वा पद्वमातिको वा चतुमाबः पञ्चमातिकः द्धौ 

चतुमांन्निको एकः पच्चमात्रिकः। 
विरदाद्ः 

भम्पाणपञ्चमः- रागः 

षडूजारो मध्यमन्यासो मभ्यमाजाति संभवः । 
भम्माणपञ्वमो रागो द्िश्चतिस्वरदुबैखः ॥ र 

षाड्ूजीधेवततिको दूतो भवेद्धम्माणपच्वमः। 
षड्जप्रदाशकन्यासः पूर्णः काकछिकायुतः ॥ 
षड्जाविमूछेनायुक्तः आसरोहीवर्णको भवेत् । 
प्रसन्नमभ्याकङ्कारो भवेद्धम्माणपन्चमः ॥ 

। रिः 



भम्माणी 

षडजन्यासः पच्चमारो चेवतांरोऽथवा पुनः । 
गान्धारसप्रमार्पश्च षड़जमध्यासमुद्धवः ॥ 

षड्जांरोमध्यमन्यासः श्ङ्गारेकरसाश्रयः। 
मिथिरखाखण्डलेनोक्तः पुनभम्माणपच्छमः॥ 

भम्माणपच्चमः पान्थः स्वर्पद्विश्रुतिकरस्वरः । 
कर््यपः 

पूर्णश्च पान्तो धान्तो वा सासो भम्माणपच्वमः। 
मतङ्गः 

भम्माणी- रागः 

मारपव्रमसंभूता भम्माणी चाल टश््यते । 
 मन्द्रतारा च षड्जे स्यान्न्यासाराग्रहपच्चमः ॥ 

गान्धारे पच्चमे चापि बहुत्वं ससुपेयुषी । 
ऋषभेण क्रचिन्त्यक्ता विभाषेयमुदीरिता ॥ 

हरिः 

न्यासाशग्रहपक्चमषडजगताराच मन्द्रमध्या च। 
गान्धास्पैवतात्पा रिषभविदहीना तु भम्माणी ॥ 

नान्यः 

ममन्द्रा षड़जतारा च म्रहन्यासांशषपञ्चमा । 
स्वल्पधैवतगान्धासया भम्माणी रिपमास्पका ॥ 

मतङ्गः 

मारापश्चमसंभूता समन्द्रा ्रडजतारभाक् । 
पव्चमाश्ग्रहन्यासा विभाषा बषभोध्िता ॥ 
गान्धारपैवताभ्यां च भम्माणी कथितोत्सवे। 

। जगदेकः 

भयम्-- स्थायिभावः 
खीनीचग्रकृतिकं गुरुराजापराधश्ापादरल्यागाराटवीपव॑त- 

गहनगजादिदशेननिभेत्सैनकान्तारदुर्दि ननिरान्धकारोदूकनक्तच- 

रारावेश्रवणादिभिरु्पद्यते। तस्य प्रकस्पितकरचरणहद यकम्पनः 

स्तम्भनमुखशञोषजिदह्वापरिरेहनखेदवेपथुत्ासपरित्राणन
्वेषणधा- 

वनोव्कृष्टादयोऽनुभावाः। 

भत्र आयां 
यक्ये १ 

करचरणहदयकैः स्तम्भनजिदह्योपटेहमुखोषरः। 
सस्तसुविषण्णगात्रैरस्यामिनयः प्रयोक्तव्यः ॥ 

भरतः 

-सन्भ्यन्तरम् | 

भये ताकुसि कत्रासः। सिंग 

अयै भीतिः। यथा--माखङ्या अधोरधण्टाद्धीतिः। 
खारः 

४२९ भयानकैः ` 

भयम् 
भयन्नाम वदन्यायाः सहसात्मविघातिनी । 

पुरः प्रतीते चित्तस्य विक्रियां रोमहर्षणीम् ॥ 
भावचिवेकः 

भयानकः - रसः 

अथ भयानको नाम भययसथायिभागास्मकः। स च विदतरकं 

सत्वदरीनरिवोल्कन्रासोट्टेगसल्यागासारण्यमरणस्वजनवधवबन्धे 

नदरीनश्चतिकथादिमिर्विभावेरतपद्यते । तस्य प्रवेपितकरचरणः- 
नयन चपर्पुरुकमुखवैवण्येस्वरमेदादयोऽनुभावाः। भावाश्च 
स्य स्तम्भसवेदगद्रदरोमाञ्नवेपथुस्वरमे दये वण्यैश्चङ्कामोहदेन्यावेगः 

चापरजडतातापापस्मारमरणादयः। 
भरतः 

वि्तरबोऽद्रदासादिः। सत्वानां पि्ञाचानाम् । त्रासेोद्धेगौ 
परगतो ! भयं ताव्खीनी चादिषु वक्ष्यते, नोत्तममध्यमप्रकृतिषु। 
तेपि तु गुरुभ्यो राज्ञश्च भय दरेयेयुः । अग्रसुत्व चामात्यानाम्। 
यथाह- 

“स्वेच्छाचारी भीत एवास्मि” इति (रला १,७.,)। 
सभिनवगुप्तः 

भयस्य कृतकत्वविचारः अभिनवगुप्तव्याख्यायां (नास्याः ६,७५) 
द्रष्टव्यः । 

अच्न्निमे छतरिमे चेखत्र दधा प्रवतंते। 
सखीषु नीचप्रकृतिषु मध्यमेष्वपि वास्तवम् । 
पुरुषेपूत्तमेष्वेतद्वास्तवं नेष्यते बुधैः ॥ 

निप्रदाखः 

गुरुभ्यः स्वामिनो वापि मीतः स्याद्िनयान्वि्तः 

तेनोत्तमोऽपि छर्वत निभेयः कत्निमे भयम्॥ 

इत्युक्तेः कृतकोऽपि भयानंकभेदो लक्ष्यः । 
रसबिवेकः 

बिमीभय इतिप्रायो धातुस्स्याद्धयवाचकः । 

चने भयाब्दार्थं इति बिद्रद्धिरुच्यते । 

बिमेति भाययलयस्मात्कर्मणेति यथाक्रमम् ॥ 

किञश्ि्वरुति कस्माश्िद्धयात्तेनेव देतुना । 

चास्यते च यतस्तस्मराद्धय तु चखनात्मकम् । 
भयेनाकायतोजेन्तोजोयते स भयानकः । 

करदातन््यैः 



अय्ानक्ा ४२० 

ख्ीनीचग्रकृतिभेयानकरसः संपयतेऽसौ भयात् 
रषोभूतपिश्चाचघोरसमरारातिरमशाने क्षणात् । 
हेयः सासिकस्तथैव कृतको द्ेधा पुनस्सृरिभिः 
शङ्कात्रासविमोहरोमपुरकेः प्रथर्विभावियैतः ॥ 

स्तम्भेन गालस्य मुखस्य टोषेरुरःप्रकस्पेन च रोमहर्ैः। 
ससवेददञ्छीखनदुर्विंलपिः ख... .. . ऊतिनाभिनेयः। 
भूपारदे वगुरुटासनलङ्गनेन ग्रोढारिचौैपरयोषिदतिक्रमेण। 
सैपद्यते किर रसः कृतकामिधानो भावाद्धवेदिह भयानक एव 

टोके ॥ 
जगद्धर 

भयानका रष्टिः 

सुरदुदृत्ततीरा च स्तञ्धोदत्तपुटदधये । 
दष्टिभियानका योज्या भयोतपादनकर्मणि 

। सोमेश्वरः 
स्तब्धोभयपुटात्यथ वलमानकनी निका । 
टृश्यात्पखयमानेव या टष्टिस्सा भयानका ॥ 

। विप्रदासः 

अययन्तचश्चलाव्यक्ततारा स्तन्धपुटद्वया । 
भयानक्रा टष्टिरियं रसे ज्ञेया भयानके ॥ ॥ 

अयान्विता- रष्टिः 

विस्फारितपुटद्रन्द्रा त्रासचद्वटतारका । 
निष्कान्तमध्यां रष्टिस्तु भयभवे भयान्विता ॥ 

सोमेश्वरः 

भरणीहस्तः 
दीघो कनिषठिकाङ्गषठ पूर्वोक्तकतुण्डके । 
स एव चख्हस्तश्च दररण्यां सम्प्रयुज्यते ॥ 

"प्रः 

पूबोक्तिति । योनिवद्धंते इलयर्थः। 

भरण्यभिनयः 
शुष्ुतण्डदस्तेन कर्तव्यः । 

महारा 
भरतः | 

माल्लाख्कतां । कालः क. पू. ४०० वरे स्यादिति अस्माकं 
मतम् । 

भरतकन्परुतामजञ्जरी 
कतोऽस्य न ज्ञायते । बेङ्गलूर नगरे मुद्रितः । मेखकरैराग- 

निर्णये प्रामाणिकत्वेन तदीयैः खीक्ियति। 

भरताणैवः 

भरतक्ञङ्कटेश्वरः- देशीतारुः 
यथार्थगणविन्यासो भरतज्ञ्करेश्वरः। 
ऽ॥ 5155७ खक्ष्मणः 

भरतवाटबोधः 
अय ग्रन्थः नास्यज्ञाखन्याख्यारूपः( स ीतशिरो मणौ स्मरतोऽय 

प्रन्थः। नोपर्ड्धोऽधापि । 

भरतमाष्यम् 
नान्यदेवङकृतसरस्वतीदरदयालङ्कारनाम्रो नास्यशाख्ग्याख्या- 

नस्य नामान्तरम् । 

भरतमिति. 
नात्यशाख्न्यास्या सिङ्गगायेरचिता। अहयवेमभूपप्रोढदेव- 

रायादिसमासु प्रसिद्धः सिङ्गणायैः। सिङ्गणाधेपैत्रेण विद्रकेन 
सङ्गोतरल्लाकरान्धव्याख्यायामुक्तप् । 
कर. प. १४०० आसीत्। 

भरतरलाकरः 

हनुमत्संहिताया नामान्तरम् । 

भरतवातिकरम् 
राहृर्छतम् । वातिंकादस्मात् अमिनवाद्यः शरोकाुदादरन्ति, 

भरतसङ्गहः 

विद्याचक्रवर्तिकृतः। काडः करै. प. १२८० 

भरततारसङ्कहः 

चिक्देवरायकरतः । काटः १७०० 

करस्थविषया एवानूदिताः । 
अत्र हरिपालीयरल्ना- 

भरतत्ारसङ्कहः 

अस्य कता मुडुम्बि नरसिदहाचायेः गोदावरीप्रान्तीयः अन्धोऽयं 
संस्छृतान्ध्रमाषयोः मूरतत्परिवर्तनरूपेण वर्तते । मुख्यतया 
छद्गाभिनयो निरूपितः। काठः क. प. १७५०। अन्योऽपि 
एतन्नामा ग्रन्थः जगज्योतिर्मलकृतः संस्कृतभाषायां वर्तते । 

भरतार्णवः | 
नन्द्किश्वरछृतः। अभिनवगुप्रन उण्डुमुनिराब्दौ नन्दिभर- 

तयोः पयायाविय्युक्तम् । तण्डुभट्मतं उयायसेनापतिना करण- 
क्षणेषु स्छृतम्। अत्र उपर्न्धभागस्तु गुहेश्चभरतमिति लेखकेन 
छिखितम्। भअन्थेस्मिन् , याज्ञवस्क्य, गौरी, कमरमन्विरा, 



भरताणेवपारीणः 

सदारिवमतादयः स्मारिताः । उपटरन्धभागः रेखकैरञ्ुद्धीङृत 
इति, विचारपरभेष्ठिविरुदस्य हरिपारूदेवस्य -छोकानां बहूना- 
मन्तभावितत्वाद्न्थोऽयमञश्ुद्ध॒ इति च ज्ञायते। भरताणेवः 

` चतुेक्षभ्रन्थसंमित इति केनचिदुक्तम्। नृत्तभाग एवाल्पः 
रम्यते । तस्यानुवादं ओमापते गीतखण्डे विद्यते । 

भरताणवपारीणः - देीतारः 
भरतार्णवपारीणे दौ खौ षोढा ततो दौ । 
००॥००॥००॥००॥००॥००॥०.| 

गोपतिष्पः 

भरतार्थ चन्द्रिका 
पार्या कृता इति नन्विकेशरेण भरतार्णवे दञ्चमाध्याये 

उक्तम् । 

भरतीत्तरम् 
अस्य कतां कीर्तिधर इति ज्ञायते। अयं म्रन्थः सर्वेश्वरेण 

स्मृतः । नाद्यापि छन्धः । अस्य व्याख्या धनञ्जयरता वर्तत इति 
वदन्ति । नोपर्न्धा नाद्यापि । ““ दोषमुत्तरतन्त्रेण कोटः कथ- 
यिष्यतीति ” भरतेन उक्तत्वात्, तच्छिष्येण कोहछेन प्रणीतमपि 
भवेदिति चाभिग्रयन्ति | 

भगेभूपाररागध्यानम् 
वृषाधीपाच्रे सुवर्णभगात्र 

गदाखन्ग शाङ्गरिशङ्कारिदस्तम । 

त्िमूस्योतमकं भगेभूपार्देवम् ॥ 
रागसागरः 

भर्मकेषरी-मेर्रागः ( मायामाख्वगौरमेकजन्यः ) 
(आ) सरिगपधनिस. 
(अव) सधनिधमगरिस, 

मज 
भटातः- रागः 

भट्वातोऽथ मवेद्रागो हिन्दोटकसमुद्भवः। 
षड्जेनांरामहन्याससंपनरो वर्जितष॑भः। 
षाडवो धवते मन्द्रः कथितो रागवेदिमिः॥ 

हरिः 
भह्ाता-- उपाङ्गरागः 

छेवा्युपाङ्ग भाता हांरान्यासषरड्जकां। 
धमन्द्रारिखरयक्त। शङ्गारादी रगीयते । 
भाषाङ्गतवेऽप्युपाङ्गत्व भट्धाताया इदोदितम् ॥ 

भट्माधवः 

भन्यलीद्य 

भ्टती- मेस्रागः 

(आ) सन्रि०्न्मन्पन्न्निन्स., 
(अव) सन्नि०्न्पन्मन्गरिन्स., 

मेखुरक्षणे 
-मेररागः (चक्रवाकमेरुजन्यः) 
(आ) सरिगमपधनिस, 
(अव) सनिपमरिगमरिस, 

म 
भद्टातीरागध्यानम् 
हस्ताप्रनिहि तवीणां कुसुमसमूषेन मूषिताभ्युदयाम् । 
हरिमणिसमनी खङ्गी मम मनसि विचिन्तयामि भलातीम्॥ 

रागसागरः 

भारिका रागः 
हिन्दोरकस्वरे छाया सहा भह्ारिका भवेत् , ` 
षड्जाराग्रहणन्यासां रिहीना षाडवा भवेत्। 
धमन्द्रा.... .. . .. . शङ्गारे विनियोगभाक् ॥ 

जगदेकः 

भवकेसरी- मेररागः ( नरभैरवीमेकजन्यः ) 
(आ) सरिगधनिस. 
(अव) सनिधगरिस. 

भवग्रिया- मेर्क्तां (रागः) 
सरिग०००्मपवनिन्न्स. 

भवमनोहरी-मेलरगः (गमनश्रममेरजन्यः) 
(आ) सरिगमधपनिस. 
(अव) सनिधमनिपमगमरिसख., 

मञ्ज 

भवसिन्धुः-मेररापः (हरिकाम्भोजीमेखजन्यः) 
(आ) सरिगपधनिस. 
(अव) सनिपमगमरिस. 

मवानी -मेररागः (भवप्रियामेरुजन्यः) 
(आ) सरिगमघनिस. 
(अव) सनिधमगरिस, 

भव्यलीला-मेररागः (हरिकम्भोजीसेरुजन्यः ) 

(आ) सगमयधनिस. 
(अव ) सनिधपमग स. 



ब्राग 

भागः--परवन्धावथवः 

गरस्योद्राहपदं भिन्न पूत्राधंन समन्वितम । 
गीयते यत्र गीतन्ञः स भागः कथ्यते बुध्नः ॥ 

सौमेश्वरः 

म॑(ग्यगञ्जनी--मटरागः (खरहरपरियामरुजन्यः) 
(आ) सरिगमसघनिम. 

(अव) सपमगरिस. 
मृश्न 

भ्णः-_ नरत्तरूप्कम् 

हरि्दरभानुभवानी स्कन्धप्र पदाधिपस्तुतिनिबद्धम्। 
वद्धतकरणप्राय स्नीवज बणनायुक्तम् ॥ 

गुणकीर्वनप्रकाङनगाधाभिडयतस्तुतिनिवद्धा । 
गायनसदोक्तियुक्तोदात्तेन विभूषितप्रयम ॥ 

त्रिचतुःपच्चवितलिर्िश्रामस्सप्तभिः परिच्छिभः। 
अधंद्राहनिवारणसद््ातेः कुत्रचिनियमम ॥ 

सम विश्रामिर्विं विधेः विभूषितं पञ्चमे विपरिवर्तेत, 
गाथामात्रा द्विपथकपल्येनालङकतं रकितम् ॥ 

वर्णोऽथ मत्तपालीसभप्रताखवनन्तरं गाथा । 
धनुभप्रताटमात्रे प्रथमे स्याद्धप्रताख्ख ॥ 

गाथाद्विपथवसन्ताः विश्रामे ्युर्दितीये तु । 
मात्राविषमच्छिन्ना सभप्रताला भवेद्रथ्या॥ ` 

मागणिका स्याद्वाधां स्यात्ताखविकारे ठृतीये तु। 
रथ्या द्विपथवसन्तकरथ्यातारश्तुथ स्युः ॥ 

रभ्याञथ भम्रतारो मागेणिका दहिपथविषमाश्च । 

पञ्चमक् षष्ठे वा रथ्या नव भम्रताखाः स्युः ॥ 

द्विपथकमगणिक्रं च स्यातामथ सप्ते च विश्रामे । 
रथ्याऽथ भप्रताखः शद्धे भाणे कमः अरदिष्ठोऽयम् ॥ 

सङ्कीर्णभाणभरितः सद्भरनाभ्नायमुभयसंयोगात् । 
किञ्चिदनुद्धतभावस्ताटक्रमवर्जितश्च चित्रोऽयम् ॥ 

इति शुद्धस्सङ्कीर्णः चित्रोऽयमिति ्िघा भवेद्धाणः । 
गदि चैष शुदधभाणः ञुद्धस्सद्कीर्णयाऽथ संकीर्णः ॥ 

स्वामिभाषाभिः विचेश्ितेर्विचित्रः स्यात् । 
अयसुद्धतोऽथ रुकितो भाणो छकितोद्धतश्च भिन्नः स्यात् । 
अ्थानामौद्धयाछकितः स्यादुभयभावाश्च ॥ 
यदुध्करामिषेयं चित्रे चा्युद्धट च यद्भवति । 

तद्धाणकेऽमिघेयं युतमनुतदिर्वितरेश्च ॥ ` 

1 

४२२ भणि; 

तस्यान्तभावो यो माणोऽसौ नन्दिमालिनामास्यात्। 
भिन्नः केशित्कथि प भरतमतं सम्यगविदित्वा । 
आकारपुरुषमुदिरय वस्तु यदपल्यतेऽथवा कियते । 
विरोषोद्धाव्यभावात्मा प्रयोगौ यच दयते । 
भाणस्स नन्दिमालीति नाम्ना कतिभि रुच्यते ॥ 

रारदातनयः 

--खपकम् 

आत्मानुगूतनसी परसंश्रयवंनाविदोषः विविधाश्रयः एक- 
हायेः (रकया नाय ह् भाण इहेकाकिन्या नायां दार्योऽङ्गदा- 

रिण्येति “ यत्र परवचनमात्मवचनेः सान्तरेभरथितं वाच्य चं 
भवेत्। आकाङपुरुषा यत्र॒ उ्याहरन्ति धूर्तविटानां संप्रयोगो 
नानावस्थाभिः सुखदुःखात्मकाभिश्वोपेतः एकाङ्कश्च भाणः । 
यथा पत्रलेखा रखटितनागरः । अस्य ढस्याङ्गान्यवदयकानि। 

सागरनन्दी 

कोदखादिमि गचिंरुक्तं भाणस्य क्षणम् । 
छास्याङ्गदद्यकोपेत सम्यगुत्ायवस्तुकम् ॥ 

भास्तीवृत्तिभूयिषठ शङ्गारेकरसाश्रयम् । 
परलवात्मानुभूतार्थपूतच।रिलवर्णनम् ॥ 

तत्तद्िरोक्तिप््युक्तिषिर्हिताकाश्चभाषितम् । 
मुखनिर्वदणग्रायसन्धियुप्र पकं च यत् ॥ 

एकाङ्क च वदेद्धाण इति विदद्धिरूच्यते । 
भपरे नृयभेदास्तु गुस्मश्ङ्कणिकाटताः। 
भेदयकं चेति चत्वारः कथ्यन्तेऽत्र मनीषिभिः ॥ 

दशारदातनयः 

टास्याङ्गदञ्चकरश्णं गुट्सादिरक्षण तु प्रथग्दत्तम्। 
उदादरणम्- शु द्रककरृतः पद्प्राथतकः । उभयाभिसारिका 

वररुचिक्रता । पादताडितकं इयामिरककृतम् । 

--अवनद्धवायम् 

भाणोऽङ्गलेः स्वात्परिधो मितो द्ादक्ञमिस्तद्ा । 

नवभिस्तु पटः क्षिप्नोऽथवा द्वादश्चभिभेवेत्॥ 

सार्धमहरिकावत्स्याच्छेष लक्षणमस्य तु) 
अयुक्ताषिह धातूनां भदः स्यात्ताम्रकांस्ययोः ॥ 

कुम्भः 

माणः | 

सृरिंदसूकरादीनां वणानां जस्पयेद्यतः । 
नर्तकी तेन भाणः स्यादुद्धताङ्गपर वर्तितः ॥ 

` शत्र केवलमुद्धतमेव कायम् । ( 



णिक) ४२३ भारती 

भाणिका- नत्तशूपकम् एकाङ्का विटविदृषकषीठमदलोभिता शद्गाररसा सवर्पचिकख- 
दात्तनायिक्रा सृक्ष्मनेपथ्यविभूषिता एकाङ्क करैशिकीभारती- | काव्या दश्षलास्याङ्गशोभिता । यथा वीणावती । 

बृततिप्रधाना मन्दपुरुषा । यथा कामदत्ता । भाणिकाया अङ्गानि . सागरनन्दी 
खप्त, विन्यासः उपन्यासः विरोधः अनुवृत्तिः साध्वसं सम्पण अन्यचित्रकथकाङ्का दश्चखास्याङ्गङोभिता। 
संहार इति। भाणी शज्गारसंपन्ना पीठमर्दादिरज्जिता।। 

सागरनन्दी दभङ्करः 

भगतानन्दी तु--मुग्वनिर्वहणोपेतेयधिकं वक्ति । मराण्डम्--अगनद्धम् 

डोम्भीव बाणिकोदात्तनायिकैकाङ्कभूषिता । ते ि ४ त | 
कैरिकीभारतीप्राया वीरश्रङ्गारमेदुरा ॥। स ४५ 
णेषष्यमाञन्योतसाहपूरषनायका वो 
अङ्गानि तस्यास्सप्न स्युः कामदत्ता यथा कृता॥ ` ^+ 
अस्या खास्याङ्गदशकं यथायोगं प्रयुज्यते । माण्डकूटम् 

शारद तनयः 

बाखकीडानि युद्धानि तथा सुकरसिंहज । श्रृतिवा्यज्दे द्रष्टव्यम् । 
ध्वजादिना कृता क्रीडा यत्र सा भाणिका स्मृता ॥ मै्डी- मेररागः 

शत्रापि षिद्रडवन्नृत्त मन्तव्यम् । नेमः (1 

आणी रृत्तरूपकम् (अव) स०्निधन्पन्मन्गरिन्स. 
सुषुमारतः प्रयोगाद्धाणोऽपि च भाणिका भवति । मेकरु्षणे 
दिव्याभिश्चारीभिर्विवर्जिता रुकितकरणसंयुक्ता ॥ च । 

भने स्यान्नटस्य 
कपो किति रनतिजतित वि भ्घद्राहनिबारणगायनसवसन्तमत्तपालीमिः ॥ । 

विभामिञ्च विहीना सरीयोभ्या वर्जितोत्तालः । ममिनी- प्रा्कते द्विपदी 
वस्तूनि भाणिकोौयां नव दश वा नियमतो विधीयन्ते ॥ नित 

नवमादिपद्छकेषु स्थानेषु च भम्रताछः स्यात् । समा-भभममभग. 
स्थानान्तरेषु चास्याः ख्यकाटविधियेदच्छया क्रियते ॥ पिरह: 

विविधवचोविन्यासिः सभ्यजनोत्साहसंपत्तिः । अन 
लास्याङ्गसन्धिनियमो भाणवदेवाब्न भाणिकायाः स्यात् ॥ वामहस्तेन त दक्षिणेन कृपाणकम् । 
अथ माण्यज्धिङ्गारा ऋलक्षणनेपथ्यनायिका । तवा 9 
गभीवमरोदीना च मुखादित्तयभूषिता ॥ पाश्चयोरुभयोः ५ मुहुः । 

खल्पवृत्तप्वन्धा च पीठमदैविटान्विता । त 
विदषकेन सहिता दराखास्यसमन्विता। ततरा, कपोलान्त करं खज्जसमन्वितम् । 
पाव्चाखरीतिनियता भवेद्वीणावती यथा ॥ क द्र्टयेत्ततो मूर: पयेन्ते फटकस्य तु ॥। 

क विधाय भ्रमणं क्था शस्रपातनकृद्धवेत् । 
दिन्यामिः। आकाङष्वारीभिः। रुलितकरणेति। अष्टेत्तर- विधिरेष प्रयोक्तव्यो भारते नारवेदिभिः ॥ 

ज्वकरणेषु रितिः संयुक्ता। रथ्या-ताटभेदः। मत्तपाटी । 
नेषथ्यरङ्गस्थलभिन्नदेशः । विश्रामाः विरामाः । उत्तालैः मारती- क्तिः 
खद्धततरेः। भप्रतारः भङ्गतारुविशेषः। छास्याङ्गानि--द्च । भोजेन भारतीडततिधर्मश्रङ्गारङ्गतयोक्ता । तदुच्यते-तत्र भार- 
अुद्छादिन्नय । मुख, रतिसुखं, निर्वहणम् । तीवृत्तिः पौरस्या भवृत्तिः । पाञ्चाली रीतिः। खकीया नायिका । 
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भारत्यङ्गानि । 

धीरोदत्तश्च नायकः । तत्र भारतीवृत्तिः तदनुरूपा । स्टरूपाङ्- 
त्वात् । तथाहि-- 

या वक्रधानात् नवरप्रयोऽया सखीवर्जिता संस्छृत्तपाष्टययुक्ता । 
स्वनामधेयेभैरतप्रयोञ्या सा भारती नाम भवेत्त वत्ति 
तदङ्गानि प्ररोचना, प्रस्तावना, वीथी, प्रहसनमिति । सातु 

वव्प्रधानेलयनेन श्रतिस्मरव्युक्तविधिवाक्यानामवरय विघेयतां 
भ्रतिपादयति । चवरभ्रयोज्येलयनेनाधिकारिणो निर्दिङति। स्ी- 
वर्जिंतेयनेनानधिकारिणो निरस्यति । संस्छृतपाछ्ययुक्तेयने- 
नान्तवेद्यां न म्लेच्छितन्यमियभिधत्ते। अङ्गेषु प्ररोचनयार्थ 
वादं योतयति। वक्तव्यार्थ प्ररसाषरं हि वचः प्ररोचना । म्रस्ता- 
वनयेतिकरतग्यताक्रमे बोधयति । प्रसतुतवस्तूपपादनावसरसूचकं 
दि वाक्य प्रस्तावना । वीथ्यां परिग्र्त्तरपर्युत्तरादिभिरमुबाद- 
विधानाद्विपययाज्ञानादीन् संशयादीनपनयति। उद्धायकादीनां 
शङ्खानां हि भ्रवृत्तिपरिपाटी वीथी । प्रहसनेन तु सध्मान्नचकि 
तव्यं नियमयत्ति । स्वधर्मचछितानां हि तापसादीनां उपहासपरं 
कचःप्रहसनम् । सेयं भारती वृत्तिः चतुरङ्गा धर्मरङ्गारस्याङ्गम् । 

मोजः 

या वार्प्रधाना पुरुषप्रयोज्या स्ीवर्जिता संस्कृतपाग्ययुक्ता। 
स्वनामघेयेभेरतेः प्रयुक्ता सा भारती नाम भवेत्त वृत्तिः ॥ 

भरतः 

खीव्जितेति । केरिकीप्राधान्यावकारे गमयति । सस्करतेति 
कचवसा प्राक्ृतपाछ्यरारियत्केरिकीमवहइयमाक्षिपेदिति सूच- 
यति । भरतरिति। नटः, स्वतो वैडकरं नामधेय येषां मरत- 
सन्तानखात्तद्धिते भरताः । 

अभिनवः 

सर्वरूपकगामिन्या मुखप्ररोचनोर्थिता । 
भ्रायस्संस्कृतनिदरोषरसाट्या- वाचि भारती ॥ 

सवरूपकेष्वभिनेयानभिनेयेषु गमनरीखादिप्रायस्तन्मयत्वा- 
दरणनाय आमुखप्ररोचनयोरुतिथितः प्रायो बाहुस्येन संस्कृतेन 
सर्वरसेश्च दीप्र वाचि वाग्व्यापारविषये वाग््यापारास्मिका 
भारती । 

. रामन्वन्द्रः 

नासमात्रसमुदहिष्टाश्चतसरो वृत्तयो मया । 
एकीभावस्तु सवासां भारयामेव द दयते ॥ 

सोगरनन्दौ 

भारत्यङ्गानि 
भ्ररोचनाऽऽमुख चेव वीथी प्रहसन तथा | 

मसः 

०२9४ 

धयस्य 

भावः 

मगवप्रियः- तानः 
गान्धारभरामे नारदीयतानः। 
पधनिगम! नान्यः 

भागेवाङ्ः- -देशीतार 
पताभ्यां भागैवाङ्कः स्यात्। 
ऽऽ 9 | कुम्भः 

भवः-अनुभोवः 

अङ्गजोऽनुभावः। 

वागङ्गयुखरागेश्च सत्वेनाभिनयेन च । 
कवेरन्तभेतं भावे मावयन्भाव उच्यते ॥ 

देहात्मक भवेस्सत््व सत्त्वाद्धावः समुत्थितः। 
भावात्ससस्थितो हावो हाबाद्धेखा सभुन्थिता ॥ 

भरतः 

-हावाद्धाव इति कीर्तिधरादयः। 

भरतवचनाक्करमेणेतेषां हेतुभावः । तथापि परम्परया . तीत्र- 
तमसत््वस्याङ्गस्येव करणस्वादङ्गजा इत्युक्ताः । एवै च परस्पर- 
समुत्थितस्वेऽप्यभीषामङ्गजत्वमेव ¦ यथाहि-कमारोश्चरीरे प्रौढ- 
तरष्ुमायन्तरगतदहेखावलोकने हावोद्धवो भावश्चेदुह्ासितपूर्वः । 
अन्यथा अनुभावस्येवोद्धवः। एवे भावेऽपि च्े हावो हेढा वा । 
यदा तु हावावस्थोद्धिन्नपुबां परत्र च हेखा टर्यते तदा देखातोऽपि 
देखा । एवं हाचाद्धावः, भावाद्धाव इयपि वाच्यम् । एवं पर- 
कीयभावादिस्मरणारसरसकान्यादेरपि हेखादीनां योगो भवति । 
एेतदन्योन्यसमुत्थितत्वम् । तवाङ्गस्यार्पो विकारोऽन्तगतवास- 
नत्मतया वतमाने रयास्यं माव भावयन् सुचयन् भावः । 
यथा-- टृष्ठिस्सा रसतामिलयादि । 

सभमिनवंः 

चित्तस्याविङृतेस्सत्तवं विकृतेः कारणे सति । 
ततोऽल्पा विकृतिभोवो बीजस्यादि विकारवत् ॥ 

ततो मनो विकारस्य भावत्वे प्रकटीकृतम् । 
(वागादिभिः) मावयन्बहिरन्तस्थानथोन्भाव उदाहतः ॥ 

रारदातनय 

भव चित्तराब्दो मनोवाची 7 नचान्तःकरणपरिगणितचित्त- 
वाची । निर्विकारस्य बीजस्यादिमो विकारः उच्छ्रनावस्था। चित्तस्य 
भ्रथमः परिस्पन्दो भावः । | 

गरसः 



अर्थः ०२५ भनिप्रकश. 

कान्तस्य दृष्टिपथतस्ियोधातुमिवेच्छति। भावाथैः 

लजयाऽोमुखी मुग्धा तियेग्वि्षिप्रखोचना ॥। योऽर्थो हृदयसबादी तस्य भावो रसोद्धवः। 

परिय पश्ययतिशयजातरोमाव्चकञ्मवुकौ । शरीरं व्याप्यते तेन शुष्ककाष्ठमि बभ्निना॥। 

ततक्षणोद्भूतमदनाचयेरिश्षोपदेशातः । भतः 

यत्तस्थां -जायते चेष्टा स भावहदाक्यसम्मतः ॥ भावकृतिः--क्रियाङ्गरागः 

दीस न्मः क्रियाङ्गद्धितय भावङ्ृतिनागकृतिस्तथा । 

--दराखस्यन क्ष्यमागप्रसिद्धत्वान्न सम्यगिह रक्षितम्॥ 

गीते नरयानुगं यत्र नार्यै च विखसष्टयम् । कुम्भः 

समासाद्य मुदं यल पाते पुष्यत्करङ्कुरान् ॥ भावजाभिनयः 

चरयेदिखसमधुरं तदासौ भाव उ्च्यते॥ ज एतदेव विना हस्तपादभेदक्रमे रज्ञा । 

+ ; संसूचितं - तभेद ॥ (~, 

यत्र नृलयालुगं गीते नार्य च रयसुन्दरम्। संसूचितं शिरोभेदेः भावजाभिनयो मतः ॥ ष 

पश्यन्ती हर्षमासादय पुष्यती च कलाङ्कुरान् । एतदिति सूचकाभिनयः। । 

 सुच्य हंसारसं नृत्ये स भावो भावनोदितः ॥ 
कुम्भः भावना--वाक्याथः 

भवः तत्नान्यपदानुकूखो भवन्तं प्रयुञ्जानः पुरुषव्यापारः करोयथं 

अधिष्ठितं यदर्केण मनस्सर्वैकसाक्षिणा । भावनेत्युच्यते । . 

तत्संस्कारवशादे तदमर मनुतेऽखिलम् ॥ मोज 

भ ओदासीन्यदश्ायां तु पुमान् येन प्रपद्यते । 

। त स यत्नो यागहोमादौ भावनेयभिधीयते ॥। 
तस्माद् विकरृतादादयस्पन्दो भाव उदाहृतः ॥ 

व्यापारो यत्र नेतादेः श्रज्ञारादिर्विभान्यते । --चितवृत्तयः 

शर्थसन्दभैचातुयात्स भाव इति कथ्यते ॥ अन्तःकरणवृत्तीनामानन्येऽपि पुरातनैः । 

¦ भवफः- गायकमेदः ५. राक्ता एकोनपश्चाशत्तस्प्योगाद्रसोदयः ॥ 

त तेष्वष्ठौ स्थायिनः पूर्वे ् रयश्िरात्ततः परे । 
रसहानौ रसं धत्ते निभावे भावमानयेत् । प 

अलङ्करोति वेदग्ध्याद्भावकस्सोऽभिधीयते ॥ 8 # 

- सोमेदरः ठोफे रलयादयोऽवेसामेदा रामादिषु सिताः । 

भावाः य एते ते च कविभिनेटश्चाभ्यासपाटवात् ॥ 

भावानिदानीं बक््यामः । कि भावयन्तीति । उच्यते। वागङ्ग- काव्ये नास्ये र्णनात्तु सखे चेतस्यनुसहिताः। 

सन्त्वोपेतान् काव्यान् भावयन्तीति भावाः। भू इति करणे रसा भवन्तीति भावा भावयन्तीति वा स्मृताः| 
धातुः। भाविते कृतमियनथान्तरम् , लोकोपि च सिद्रमहो. . . - स्थायिनस्तु भवन्तीति भावयन्तीति चेतरे॥ | 

रसेन वा सर्वमेव भावितमिति । | विग्रदार 

विभावेनोद्धतो योर्थस्घनुभाव्वेन गम्यते । भावप्रकश्चिः 

वागङ्गसस्वाभिनयेः स भाव इति संक्ञितः॥  श्ारदातनयकृतः 1 द्ञपरिच्छेदात्मकोऽय म्रन्थः । रसभाव 

वागङ्गमुखरागेण सान्त्वनामिनयेन च । लक्षणे नास्यटक्षणे च परां काष्ठां कमते। अत्र कर्पतरुयोगमार 

कवेरन्तगीतं भावे भावयन् भाव उच्यते ॥ मातगुप्त खङ्ककामिनवगुप्तभोजग्यासवासुकिमतानि बहूनि सरः 

नानामिनयसंबद्धान् भावयन्ति रसानिमान् । चितानि वतन्ते । रूपकलक्षरो बोद्धानां नादयणानां च मतद्रयरमा 
यस्मातस्मादमी भावा विञेया नास्ययोक्तमिः॥ अनूदितं वर्तते । काञ्यकामघेनुरिति मन्थः भावभ्रका्ञपरिवः 

भरतः | कूपो दश्यते । 



भावनेरिः 

भवनेरिः- देशीनृत्तम् 
रसभावादिदष्टथा यो भावनेरिरस उच्यते । 

भायते कान्तया ृषटथा स्थायिभावो रतिभेवेत् ॥ 

तव स्निग्धा भावरष्टिः धुतेन शिरसा युतः । 
हस्तेन ्रिपताकेन चमत्कारेण निर्मितः ॥ 

किच्िदन्तस्समाविष्टविचिनल्नश्रान्ततारका । 

आफुश्चितपुटा मन्दमध्यतीत्रतया कमात् ॥ 

तद्धावरष््रष्टा म्यास्सा यथा प्रतिपाद्यते | 
फुलगला वित्ताय किञ्िदाकुख्िताचदा ॥ 
निमेपिणी स्मिताकार्ा दष्टा टष्िरुदाटता ॥ 

इति हास्ये दष्टः । 
या स्वधैपतिता स्तन्धपुट संबद्धतारका । 

सा बाप्पमन्दमद्वारा दीना दृष्टिरसो खता॥ 

हयै करुणे रसे । 
सिसेदरत्तपुटां शश्व किञ्ित्तरखतारकम् । 
भ्रकुटीक्टिलां दृष्टि क्रद्धां त्रत हरप्रियः ॥ 

इये रौद्रे रसे । नदः 

भवाः 

लके ये हेतवस्तेषां सीता चन्द्रोद्यादयः। 
उपादाने निमित्ते च कान्यशब्देस्समर्पिताः ॥ 

नासि न सदाकारानुकृयाध्यक्षतां गताः । 

भावान्विभावयन्तीति ते विभावास्तथा स्मृताः ॥ . 

लोके रयाद्यवस्थानां कायेकूपा भवन्ति ये । 

भ्नवि्षेपकटाकषादयास्त च ञब्दसमर्पिताः ॥ 

काव्येषु कविभिनारेय नटेस्साक्षादिवारपिताः। 
अनुभावा इति प्रोक्ताः भावानामनुभावनात् ॥ 

विभविजयमानसवमनुमवेः प्रकारान् । 

तुल्यतुल्ये च सर्वेषु भावेषु व्यभिचारिता ॥ 

रसचर्वणपयैन्तं यस्य स्यादवयभिचारिणः। 
व्यामिस्स एव भावः स्यार्स्ायी सखारिणः परे ॥ 

नवसितजन्भानो भूमौ भूयः सभावतः । 
खायिनां रसनिष्पत्तौ चरन्तो. व्यभिचारिणः ॥ 
विरेषेणामिमुख्येन चरचर श्थायिसागरे । 

तशङ्ग इव येनेते तेन वा व्यभिचारिणः ॥ 

स्थाय्यवस्थामनापन्ना भवन्ति व्यभिचारिणः। 

मख्ारिणोऽर्पिता नारे सात्विकाः परिकीर्तिताः॥ 
निप्रदाघः 

४२६ 

॥ 

|) 

तेषां । रसभावानाम । कान्याव्ैरिति । केवट कन्ये नाटथे 
च व्यपदेश्यैः शब्दैरिय्थः। अर्पिताः व्यपदिष्टाः। 

स्थायिसच्वारिभवेभ्यो न मिन्नास्सदिविका यतः। 
चित्तवृत्तिविरोषास्ते इति केचिदधचूचुदन् ॥ 
न तश्चार् यतः सखायिभावास्सखारिणस्तथा । 
चित्तस्य परिणामास्ते साक्षत्स्तम्भादयः पुनः ॥ 

परिणाम ददो दारक ये संभवन्त्यमी । 
देहस्य परिणामास्तु सात्त्विका इति कीर्तिताः ॥ 

नन्वेवमनुभावास्यु र्यदेरनुदञञेनात् । 
यथाटुमवगेम्येत स्थम्भायैरप्यसो तथा ॥ 

भावात्मा व्यञ्यते तस्मात्को विदोषेण योजयेत्। 
सत्यै यद्यप्यमित्यक्तिफटाः स्युरुभयेप्यमी ॥ 

तथापि कतु शक्य न नरेर्विक्षिप्रमानसैः। 
श्रविक्षेपकटाक्षायाः सर्वे भेदादयं पुनः ॥ 

समाहितान्तःकरणेरेवाभिनयगोचरः | 
तस्मत्सत्तवेकनिष्पन्नाः स्तम्भादयास्सास्त्िका मताः॥ 

स्तम्भ.स्वेदादिभिमेम्या याः काश्चिचित्तव्ृत्तयः | 
तासु स्तम्भादयदडाच्दा वतन्ते टक्षणाबरात् ॥ 

तेन भावस्वमप्येषां मुख्यबरस्येच युज्यते । 
रयाद्याः सायिनो भावाः निर्वेदायास्ततःपरे ॥ 

सच्ारिणः परे भावाः स्तम्भाद्ाः सात्त्विकाः स्मृताः । 
एकमप्रयोगावगतास्ते परयोऽयाः परस्परम् ॥ 

वर्तन्तेऽङ्धाङ्धिभिवेन यथा भावा अमी तथा। 
रत्यादेरङ्गिनो भावा अङ्गाः स्युव्येभिचारिणः॥ 

र्यादेरङ्खिनस्सर्वेष्यज्गं सद्ारिणो यदि । 
अङ्गिभिस्तुस्यकारत्वमङ्गानां न्यायतो भवेत् ॥ 

यतो नाङ्कङ्धिभावः स्यादर्थयोर्भिन्नकाख्योः। 
चित्तबुलयात्मकध्थोक्ता भावा रद्यादयस्तु याः ॥ 

भन्तःकरणवृक्तिश्च बुद्धिरित्यमिधीयते । 
यौगपद्य च बुद्धीनां नेष्यते तार्भिकेर्मतम् ॥ 

मनसो लिङ्गमुत्पत्तिज्ञोनानां क्रमशाणिनी । 
शब्दवुद्धिक्रियाणां च न स्थितिस्खायिनी मता ॥ 

तत्कथं तुस्यकारस्वै खथायिसद्वारिणोभेवेत् । ` 
उपकार्योपकर्ेत्वै कीटरौ भिन्नकाख्योः ॥ 

धत्र नमश्िततवृततिटपत्वेप्य विरुद्धता 

क्षण वि्वसिनो ह्येते रक्तरूपेण संसिताः ॥ 



आस्वरम् | ४२७ ॥ 

पोष्यपोषकतां यान्ति निव्यचेतनसंधिताः। चन्दरगुप्रनन्दनो । प्रतिज्ञाचाणक्यनाटके प्राते। मारीचेनेष 

विज्ञनेच्छाप्रयन्नानां तुस्यकारत्वमिष्यते ॥ रावण इत्यत्र मारीचबेचनारुयनाटकं विवक्षितम् । 

तार्किकैरपि तेनाव ज्ञानत्वेऽपि न दुष्टता । अन्यापवादसंफेटाभसङ्गो विद्रवस्तथा । 

अथव विषयः पूर्वज्ञाने ज्ञानस्य भाविनः ॥ सङ्गह्येति चाङ्गानि सम्यम्योज्यानि भास्वरे ॥ 
शारदातनाय+ 

यत्रोत्तरोत्तरज्ञानपूर्वस्य. - -संसवः। 
विद्यमानार्थविषयः भव्यक्षस्देन गीयते ॥ 

तस्मात्सच्नारिभिर्योगः यायिनां न विर्द्धथते । 

भाविक्छदन्द्रः 
स्वावाचिकं समासाद्य शिरोनेलादिभिः क्रमात्। 

स स्यादथिनयो नाभ्ना भाविकद्रन्दरसंज्ञिकः॥ 
ननु निर्वेदादयः स्युयथाङ्गः स्थायिनां तथा ॥ +साद, 

अन्येऽपि यान्यङ्गभावे निवदादेस्ततः कथम् । भाविनी - भवावृत्तम् 

सच्चारिण इति ज्ञेया नि्वेदाासतटुच्यते ॥ भायपश्मान्त्यसप्रम स्यात्तृतीयमेव दीधकम् । 

नात्र सश्चारिभावत्वमनङ्गत्वस्य सूचकम् । यस्य पादयोगतो हि सा भाविनीति सजक तथा ॥ 

किन्त्वङ्गतया सांचषां प्रधानपेक्षया भतत् ॥ | जातिफुलपाणमत्तयो [जाति फुहपानमन्तः | 

। भरतः 
न स्वाङ्गपिक्षया तेना्खित्व स्द्खैः प्रवरतताम्। 

सेोमाङ्गभूतस्य परोः पुरोडाशोऽङ्गतां त्रजेत् 

तेनाङ्गयपि पस्छोमस्याद्ग तां भजते तथा | 

तथा स्ङ्घिरक्गिनोऽपि चिन्ताया व्यभिचारिणः । 
अङ्ग रसस्याद्धिनः स्युरिति सवंमनाविलम् ॥ ॥ 

। विप्रदाश्नः 

भआषणम्- निवहणसन्ध्यज्गम् 
सामदानादिसम्पन्ने भाषण तदुदाहृतम् । भरतः 

यद्यपि गतार्थेऽपि सङ्कहाख्यमिदमङ्गमुक्तम् , तथाप्यत्र स्थाने 

अवक्रय प्रयोक्तव्यतां ख्यापयितु पुनरुपादन शब्दान्तरेण । 

| यथा -- रन्नावल्यां स्थाने देवीञञब्दमिस्यादिवसुभूतिवाक्यम् । 

भाखरम्- नारकभेदः (खुबन्धुमते) मभौ नै त॒ यथा भगवती जीमूतवाहनस्य वरं ददाति 

नागानन्दे । 
माटा नायकसिध्यङ्गग्छानिस्तस्याः परिक्षयः । 0 श 0 

क क 
। # स 

मावावरिष्टसंहारः भास्वरे पच्च सन्धयः ॥ 1 रुपयिन्तिरस्य सङ्क्न 
| स्वम । तदिहानो चित्यात् न ग्राह्यम् । 

एतस्िन्नायके ख्याते तत्समोऽन्यः प्रतापवान् । अमिनः 

यदि स्यासतिपक्षश्च सा मालेति प्रकीर्तिता ॥ 

यथा हि चन्द्रगप्रस्य नन्दनः प्रतिपूरुषः । 

नायकं छलयित्वेष्टसिद्धिवां परिपन्थिनः ॥ 

एषा नायकसिद्धिः स्यान्मारीचेनेव रावणः । 

दुगैस्ान्येर्विमदीदिदशोन गानिरिष्यते ॥ 
भाषा 

कपिभिवार्धिमु्तीयै रङ्कावेष्टनमेव तत् । परकारव।ची विज्ञेयो भाषाराव्दोऽत्र पण्डितः । 

परिक्षयोऽब मोहादिनायकस्य रिपोबेखात्॥ रागाटप्निप्रकारास्स्युभषा भाषाविदां मते ॥ 

भाषाश्चतुविधाः प्रोक्ता मतङ्गदमैदर्षिभिः। 

मुख्या स्वराख्या देज्ञाख्या उपरागससुद्नाः ॥ 

भाषणी- मेकरागः (षण्मुखप्रियामेरजन्यः ) 

(आ) सगरिगमपधनिस. 

(अव) सनिधघपमसगरिसख. मज 

सनागपाश्बन्धादी रामटक्ष्मणयोरिव । 

मात्रावरशिष्टसंहारसन्धिरेकसतु नाटके ॥ 
न सरागकाकृभियक्ता भाषा सख्या इति स्मरता । 

शलबरन्दीङृतसलीणा तस्य हृत्रोर्वधादथ। हम्मीरः 

तस्परीश्ास्ितिमांत्रावशिष्टमिति कथ्यते ॥ यथा माङवकेरिके । 

यथा सीतापरि्षेपे रावणानन्तरे कृते । या सा नाम स्वरैः कारुः तस्सखराख्याः प्रकीर्तिताः । यथा 

भारतीवृत्तिभूयिष्ठ बीराद्भतरसाश्रयम्। पद्मीगान्धारः । 

भाखर नाटकं बाखरामायणमिदं यथा॥ शरदातनयः दश्ास्यास्तायुता या स्युनोमङदेशकाषुभिः। यथा, गौडी 
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हर्षपुरी उपरोगाश्रया यासां कास्ता उपरागजाः । यथा - 
भीकण्टी, टङिता, भिन्नपय्छमी । 

भीपराङ्करागः- रागजातिः 

भाषाणामाभ्रिता छाया येस्तदङ्घानि नानि च। 
कुम्भः 

| 
भाषाद्धाः 

भाषाद्ायाश्चिता येन जायन्ते सदडाः किट । 
भाषाङ्गास्तेन कश्यन्ते गायक्रैस्तुतितरपरः ॥ 

भाषाङ्गी -श्रतिः 
धवतम्य द्वितीया शृतिः। तारगैवतम्य प्रथपर धरतिर्मण्डलीमते। 

| पाल्कुरिकि, सोमः 

तुजः 

भाषाप्रयोगः 
स चतुत्रिध- । ` 

सअतिभाषयेभाषा च जात्तिभाषा तथैत्र च। 
तथा योन्यन्तरी चैव भाषा नान्न प्रकीतिता । 

भरतः 
भष्ारागः 

भाष्यते येन तच्छाया स भाषाराग उच्यते | 
येन । प्रामरगेण ` कुम्भः 

भाषास्मृतिः--मेररागः (गमनश्चममेलजन्यः) 
(आ) सरामपयधनिधस. 
(अव) सधनिधपमरिमगरिस,. 

भापिणी- चति 

निषादे प्रथमा श्तिः। 
हजुमन्मतेऽ्टादरौव श्रतयः। 

भाष्यम् | 
पूवा्था वण्थते यत्र वक्येस्सुत्रानुकारिभिः । . 
स्वपदानि च वण्येन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः ॥ 

भासः-रागः | 
निषादारग्रहो न्यासगान्धारष्षङ्जवर्जितः। 
निताररू्व. - -काजन्मा भ।सोरूबहुटस्स्मृतः॥। 

कर्यपः 

भिन्तकैरिकमध्यमः 

भास्फरः- देङ्ताटे; 

भास्करे नभसा: प्रोक्ताः | 
1 || ऽ || || ऽ लक्मणः: 

भिण्डिः दशतार्धमाणमायुधम् 

मित्तकः- मातावृत्तम् 
गल्ल गल्ल मगग 

विरदाङकः 
भित्रम्- देशीनृपम् (उपागम्) | 

कुश्चिते स्थाने स्थित्वा यदा नूपुरपादिका । 
वामोऽश्रीमुखमसास्यः अर्पद्मः प्रकम्पितः ॥ 
पाद् प्रसारिताः ल्िपताकः रिरःसितः । 
दक्षिणे प्रागगतीर्नत्तरा तथः वामे च चारिवत्॥ | 
नूपुरा्धविपर्यासादभमरी रचिता यदा । 
कऋोडातालेन विहितं तद्धितममिधीयते | 

अल्ल भ्रमरौति बाह्यभरमसे। केदः 

भिन्नः-रगजातिः 

शरृतिभिश्च म्बरेश्रेव जुद्धत्वेन च ज।तिभिः। 
चतुभिर्भियते यस्तु स भिन्न इति कीत ॥ 

भिन्नकैशिकः-रागः ` 
कामारव्याश्च केशि्यास्सज्ञातो भिन्रकैिकः । 
पन्यासः सग्रहान्तञ्च सपूणः काकलीयुतः ॥ 

कुम्भः 

मोश्चः 

कार्मारज्याञ्च कैशिकयाजुदतो भिन्नकैशिकः । 
षडजग्रहांशाको न्यासे पत्वमश्रपूरितः ॥ 
काकटीयुक् च मन्द्राखसञ्ारी चाल दर्यते। 
परसन्नादि समायुक्तष्षड्जाद्य्रिव मूरनः । 
भिन्नकेरिक इत्येवं कथितं हरिमूभुजा ॥ 

दरिः 

भिन्नकेरिकमध्यमः- रागः 
षट्जमध्यमया खपष्टो भिन्नकैशिकमध्यमः । 
षडजांरो मध्यमन्यासः प्रणर्मन्द्रगामिभिः। 
वीररोद्राद्भतरसः संपूर्णः काकलीयुतः ॥ 

मोक्षः 

षड्जमध्यमया सृष्टो भिन्नकरेरिकमभ्यमः। 
षड्जोऽराम्रहयोन्यासे मध्यमो मन्द्रतारयोः॥ 



भिन्नतानः 

षड्जस्वरो भवेत्पश्वात्षदट्जान्ताितमूष्ेनः । 
ूर्णसच्छारिवर्णोऽयं काकलीसङ्गकोमलः । 
सप्रसन्नान्त इत्युक्तो भित्नकेशिकमभ्यमः ॥ 

हरिः 

भिन्नतेनः- रागः 

जातो मध्यमपच्चम्यां भिन्नतान उदीयेते । 
पश्मा्रमरदृश्चास्य रिषभस्वर वर्जितः ॥ 

मभ्यमान्तः काकछिमान् वणे संचाररोभितः। 

प्रसन्नान्तकताकस्पो भवेदन्तिममूटेनः । 
इत्येवं स्फ़टमास्यात भिन्नतानस्य रुक्षणम्॥ 

रिः 

भिन्नतानो भवेत्पांो मध्यमापद्छमीभवः। 
निरिभ्यां दुवैखो मान्तः करुणे काकलीयुतः ॥ 

निषादस्य च दौधेल्य भवेजातिसमाभितम् । 
दौवैल्यं रिषभस्येद् विचायं रागवेदिभिः।। 

मोक्षः 

भिन्नपश्चसः- रागः 

मध्यमापश्चमी जातयोर्भिन्नपश्चमसंज्ञकः । 

धैवतांरश्च पन्यासः स्वल्पद्िश्चुतिकस्स्वरः ॥ 

पद्वमीतो भवेन्न्यासो मध्यमा यस्तदं शकः । 

निगरोपवश्ादत्र सखस्पत्वमुभयोमतम् । 

भयानके सबीभस्से गीयतेऽसौ विश्चारदैः ॥ 
मोक्षः 

मध्यमापद्मीजात्योखक््यते सिन्नपक्छमः। 

धेवतस्स्याद्रहश्यांराः पश्चमान्तः परिष्कृतः ॥ 

पद्मो मूर्टितान्ते च काकलीसङ्गललोभितः। 

निषादात्पत्वसञ्ारिवणंसङ्ग विराजितः। 

्रसन्नान्तयुतः प्रोक्तं इत्ये व भिन्नपश्चमः ॥ 
हरः 

स बीभत्से हास्ये कचिदपि च -शङ्गारविषये 
श्रति्ैख्या मध्य. . ~. - रिषभः। 

स संबादी षड जस्वर इह भवेद्धेवत इह 
स्रश्चान्ते स्फुरति खलु भिन्नपद्चमः ॥ 

भादात्रतिकतानोऽथ नन्दिनीहष्यकान्वितः। 

मध्यमापश्छमी जात्योः मन्द्रस्स्यात भिन्नपश्चमः ॥ 
। नान्यः 

शुद्धपञ्चमतापरोक्तः स्वरांशो भिन्नपव्चमः। 
केवर धवतांराश्च मन्द्रस्थानविभूषितः॥ 

। क्यपः 

०६९ मिक्रवखिक 

-मेरुरागः (गानमूर्तिमेरुजन्यः) 

(आ) सगमपधनि-स. 
(अव) सनिधपमगरि-स. 

मथ 

भिन्नपश्चमी-रागः 
प्राज्या रिमपयर्मिन्नपच्चमी कक्ुभोद्धवा । 
गान्धारवर्जिता ज्ञेया. . -प्रयोगकारकेः ॥ 

मोष्षः 

धेवतांरम्रहामभ्यरिपधोश्चा गवर्जिता । 
मापन्यासा निसोपेता कथिता भिन्नपद्छमी ॥ 

नान्यः 

गान्धारस्वररहिता रिमपधबहूुखा तु भिन्नप्छमिका । 
षट्जनिषादसमेता मापन्यासेन भवति रक्षणतः ॥ 

कश्यपः 

भिन्रपौरली--रागः 
धवतांरमरहन्यासा मन्द्रमभ्या गतारभाक् । 
सरिगप्रचुरा पूणो भिन्नषड़्जसमुद्धवा । 
पौराली भिन्नपूरणये प्रह विनियुज्यते ॥ 

भिन्नमण्ट : -- तारः 

द्य च रुघुश्रैको द्रुतो रघुद्रेतो लघुः । 
रहय भवेय सिन्नमण्टस्स कथ्यते ॥ 

०० ०1०0५ ॥ 

_ देरीतार ४ 

द्रतत्रयै खघुश्धैको द्रुतो घुदरूतो मतः । 

सरद्रय भवेद्यत्र भिन्नमण्टस्स कथ्यते ॥ 
००००? ०॥ दामोष्ः 

भिगराग 
श्रतिभिश्च स्वरेशैव शुद्धत्वेन च जातिभिः। 
चतुभिर्भिद्यते यस्तु स भिन्न इति कीत्येते ॥ 

भिन्नवकिता- रागः 
न्यासांशप्रहपञ्चमा करारवा गान्धारके सप्तमे 
षड्जेमन्द्रतमा तथषभरवे तारा व कम्पान्विता । 

मापन्यासबती च पैवतवदहूपूर्णस्वरा सूरिभिः 
भाषात्वन्तरजा च भिन्नवकितेत्याख्यायते निलयश्च: ॥ 

नीनमः 



भित्तविक्रमः ४७ 

पांशान्यासम्रहया स्वैट्पनिगा चाकस्पितर्षभा । 
मापन्यासा मता भिन्नवरिता वैवतोरुका ॥ 

भुजज्गलस्तरेचिकष् 

--देशीतारः 

दोखे दोख शी दोडी दौदो रोदौ दोखे दौदुः । 
मतङ्कः रोपश्चेति ता लोदी दं न्यासे सज्जायते भीमतारः ॥ 

भिननषिक्रमः- मेरुरागः (धीरस्कराभरणमेखजन्यः) 22 मात्राः तारग्रारः 
(भा) सरिगमपधस. मीमनादा- श्रति 
(अकव) सनिधपरिस. इ; 

म मन्द्रमध्यमचतुर्थी श्रुतिः। 

भिन्नषडजः- रागः | मण्डै 

षड़्जोदीच्यवतीजातेः सिन्नषड्जस्तु धांशकः। मीमसेनः-देशीतार 

मावसानो रिपलयक्तः संवादी चान्तरस्रः । भीमसेनो गदाङ्कितः। 

काकलीकालितो जेयो बीभरसे स भयानके ॥ द स्मः 
मोक्षः प्रीमसेन (ति, * परसनभ्रयः-- तानः 

षड्जोदीच्यवतीजातः पड्वमर्षभवर्जितः। गान्धारभामे नारदीयतानः। 
धवतांराग्रहोपेतो मधभ्यमान्तमनोहरः ॥ रिक म 
सच्वारिवणंसंयुक्तः प्रसन्नान्तविभूषितः। मतानिखनन्य 

हरिः (आ) सगरिगमधपनिषसख,. 

भिम्रहेरली- मेररागः (धवलखम्बरीमेरुनन्यः) (भव) सनिषगरिस. 
(भा) समपधनिधस, मिः + 
(अव) सनिधपमस. क छ 

नज चतुदस्तकृतायामा सैव भुक्षेति कीयते । , 

भिकामीरी--रगः सेव । कादरेव। न 
धन्यासा धवतांडा च पूणां चाभीरिछायभाक् । सुप्रम्-- वदनम् 
आभीरी कञभोद्रूता मतङ्गगतितारणे ! र तद्भे तदघोवक्तं पतिप्रकृतिल्नयोः । 

अजगदेकः 
सिनार्भम् | शोकः 

-काव्यदोषः जगमुखी-भवावृत्तम् 
मिन्नार्थमभि विन्ञेयमसभ्यं भाम्यमेव च । वि यदि शुरुदशमे हि सदा निथनगतमनुसप्रमं चरणगतम् । 

भीतिरूपम्-- नमं जभवतिगणषष्ठ इतस्स्वमिकृतिरथ चैव सा तु भुजगमुखी ॥ 
देण भीतिलनन मते रूपयुदाडतम्। जरभरसमयागतयो सुयुरमिङ्कघुमुश्डोमदजणणो । 

न सकेशवरः जरभरसमयागतकस्सुकुसुमोत्कटो मदजननः॥ 
भीमः--अङ्गहारः कारयेद्रूजगसुली प्रियदूतीभरवेशने । 

हस्तौ नितम्बनामानौ पादौ भरङ्खणक्ट्नेः । गेया माखवभाषायां तारदेशस्तु पूर्ववत् ॥ 
उलोकितदक्ा भूयास्समदृष्टेथा च भावयेत् ॥ नान्यः 

हस्तीव नटनं छयाद्वीमस्य भथमे तदा । पूर्ववदिति । रतिवायायुक्तवत् 
म्भ देशे पुरोभागे पौनःपुन्यप्रचाछितो ॥ सुजङ्खत्रस्तरेचितम्--करणम् 

पताकामिधहस्तौ तु तस्यां तदलुगौ परौ । ुजङ्गत्रासिता हस्तौ रेचितौ बामपा्धैगौ । 
अ्छिकितदस्ा भुयाद्धीमस्येच द्वितीयके ॥ यत्र छ्ुवींत ततपरोक्तं भुजङ्गत्रस्तरेचितम् ॥ 

नन्दीश्वरः ज्योायनः 



अङ्गलासितम् 

ञ्ुजङ्गवासितभ्-- करणम् 
भुजङ्गतासितां चारीं विधायाद्वं तु फुश्ितम् । 
उरिकषप्योरुकटीजानु यदि अयस विवर्तयेत् ॥ 

व्याव्रुया परिया च यत्रैका डोट संज्िकः। 
करोऽन्यः खटकाख्यस्तत् भुजङ्गत्रासितं तदा ॥ 

मुलद्गश्र्णे मतम् । | 

शजङ्गत्ासिता- चारी 
अन्य्खिरूरमूे न्तसमुरिकषप्याफुश्चितं पदम् । 
पर्षि नितम्बाभिमुसं कसा चोत्तानितं तलम् ॥ 
जानुस्स्वपाश्रमं यदब्ञ कटीजानुविवर्तनम् । 
सा भुजङ्गतासिसा स्याद्भुजज्गत्राससूचने ॥ 

बेमः 

शजङ्गविजम्मितम्- षटि शलयक्षरदृत्तम् 
ममतनननरसरगाः। 

ञुजङ्गाितकम्--करणम् 
सुजङ्गत्रासिताङ्खिरस्यात् दक्षिणो रेचितः करः । 
यन्न वामो रतासंज्ञः तद्धजज्गाञ्ितं भवेत् ॥ 

स्यायनः 

“° तुरङ्गारोहणे भवेत् ” 

ञुजङ्गिनी - मेररागः (चक्रवाकमेरुजन्यः) 
(भा) सरिगमपधस. 

(अव) सनिधमगरिस. 

च्ुजङ्खी- गतिः 

पताकिकौ करौ कत्वा पाश्चेयोरभयोरपि । 
पूर्ववद्रमने यत्तु सा भुजङ्गीगतिभेवेत्॥ 

शञ्छी (युञ्जी)--उपाङ्गरागः 
धेवतांशाग्रहन्यासा मभ्यमस्वरवर्जिता । 
आन्दोछितसपा भुञ्छी योक्ता योगवियोगयोः ॥ 

मभ्यमस्याविोपित्वादल्न यत्तस्य खोपनम् । 
गदिते शाङ्गेदेवेन तद्रतिश्जिन््यतां बुधः । 
बेखावली विभेदत्वादस्यङ्गमरहतोचिता ॥ 

नोव्यदरपैणे 

भशोकः 

““ अश्ङ्खितेक्षितोपात्तभुजङ्गताससुचने '* इति + 

रक्ष्यणः 

भरतः 

४४९१ मूपकल्वार्णी 

युञ्छी -भषङ्गरागः 
धान्तप्रहांशा मृदुमभ्यमा च मतारिका गेन विवर्जिता च। 
भूरिभरयोगर्षभपच्चमा च भुञ्छथत्र भाषाङ्गतया प्रदिष्टा ॥ 

--प्रथमरागः 

अदोकितसपा भुञ्जी मध्यमेन विवर्जिता । 
धेवतांश्रहन्यासा विप्रलम्भे नियुज्यते ॥ 

शभ्जी--रागः 
धेवतांशयहन्यासा मध्यमेन च वर्जिता । 
षड्जपच्छमकम्पा तु सुती नान्न प्रकीर्तिता ॥ 

मयक्तान्दोछितसपा धन्यासांरामहाम्विता। 
विप्रम्भे भवेद्ञ्ञयाह डाकम्भरीश्वरः ॥ 

सज्ञाता कङ्कभाद्भञ्ी मध्यमेन विवर्जिता । 
पश्चमान्दोखिता ज्ञेया विप्रम्मभे तु षाडवा ॥ 

भञ्जीवेरावली--उपाङ्गरागः 
प्हांशन्यासेवता । 

मध्यमस्वरसंयक्ता भुञ्जान्दोकितषड्जपा । 
विप्रयोगे विधातव्या श्रृङ्गारे चेति केचन ॥ 

ञुवनानन्दः ` 

विन्धप्रदीपकारः। 

वङ्गदेडवास्तव्यः। 

भीदेशाख्या--रागः 
भुजी ज्ञेया त्रिगान्धारा पद्ीना चोपरागिका । 

काटः १३५० 

भूतलतन्वी-धरवावृततम् 
आद्यपदे द्वे यत्र तु हस्र सा खलु भूतरुतन्धी । 
मेहणिरुद्म् । (छाया) मेषनिरद्म्। 

नायिकासु ्रयोक्तव्या करुणे कक्कुभेन च । 
चश्त्पुटस्य तारेन सदा भूतङूतन्विका ॥ 

कक्कुभः। रागविरोषः। 

भूपकल्याणी-मेखरागः 
(भा) सरिन्ग०्०्०्पषन०्०्न्स, 
(अव) सनिन्न्धपमन्न्गन्रिस. 

कुम्भः 

मोक्षः 

सोमेशः 

इम्मीशः 

भहटमाषवः 

भरतः 

नान्यः 

मेललक्षगे 



गूष्पतिः 

-मेलरागः (मेचकस्याणीमेरजन्यः) 

(आ) सरिमपध्स 
(भव) सनिधपथगरिख 

मश 

भूपतिः-रागः 
मध्य भांसपहन्यासो भूपतिः करुणे विवा । 

नारयणः 

भूपाछः--मेरख्कतां 
भूपाङरागे रिखिधाद्षेनु- 

कृष्णाजपव्छादि तुरङ्गमेवम् । 

सवादमामात्युभयज्ष तस्मात् 
स्यादौडुवोयै रमणीयगानः ॥ 

खरिपधाः शुद्धाः । भन्तरगान्धारः । परमेश्वरः 

-मेररागः (हनुमत्तोडीमेरजन्यः) 

(भा) सरिगपधस. 
(अब) सथपगरिस. 

मञ्ज 

-रागहस्तः 

भूपाले त्वर्पद्मस्स्यान्ना भेरदे्टितश्चली । कः 

भूपाटपश्चमः _ मेररागः (क्षरख्करारीमेरुजन्यः) 
(भा) सगरिगपमधस 
(भव) सपधमगरिस 

मन्न 

भूपालरागध्यानम् 
सिंहासनमधिवसितं चामररूसितं कुरङ्गनयनाभ्याम । 
परिवारबरसमेतं मनसि ध्यायामि सन्ततं मूपाखम् ॥ 

भूपालिका-मेख्रागः ( कर्णारगोडमेखुज ) | 
भूपाली सत्रयेणाह्था मनिहीनोदितोषसी । 
रिपहीना मते केषां रसे शान्ते युज्यते ॥ 

भूषाली-मेररागः 

मनिवजो तु भूपाी रिधौ यत्र च कोमल । 
गान्धासोद्रहसयुक्ता रिन्यासा गांस्चशोमिता ॥ 

। 

रागसागरः 

--माषाङ्गराग 
वड जप्रहांशाकन्यासा लबणाङ्गं मनिवर्जिता । 
भूपाक्िकामिधा शेय -माषाङ्ग दैन्यङ्जयोः॥ 

भटूमाचबः 

श्रीकष्टः 

भषहोबिरः 

शक्णब् 

त्रव्णाद्ं सम्रहांशन्यासा ऋषभवर्जिता। 
भूपाठपालकेनोक्ता भूषाली देन्यरल्नयोः। 
यष्टिकः पुनरा्ेमां सेन्धवीसंक्षया सुधीः ॥ 

कुम्मः 

रागः 

षडजम्र्टांशकन्यासा भूपाली कथितां बुधैः । 
मूछेना प्रथमा यत्र संपूणो ्ञान्तिके रसे । 
कैश्चित्तु रिपदीनेयं ओडवा परिकीर्तिता ॥ | 

मादरः 

भूपालीरागध्यानम् 
उन्तङ्गवक्षोभरभारनम्रा 

गीरी सफुरत्छुद्मङिप्रदेहां 
संपूर्णशीतांशुमनोज्ञवक्ता 

भूपाटिका सेव पतिं स्मरन्ती ॥ 
श्रीकण्ठः 

भूयोमणी(णिः?)- मेखरागः ८ खरहरप्ियमेखजन्यः ) 
(आ) सगमधनिस 
(अव) सनिपमगरिसं 

भूरज्जनी-मेररागः मिच्कल्याणीमेरजन्यः) ` 
(आ) सरिगपधनिस. 
(धव) सनिधमगरिस. 

भूषणम् -सक्षणम् 

विभूषणमिलयपि वदन्ति । 
भअलङ्करिशुणेश्चेव बहुमियैदर्ङ्तम् । 
भूषणरिव विन्यस्तः तद्भषणमिति स्मृतम् ॥ 

भरतः 

भूषण'--कटकादिमिः विभञ्य--स्थानदेश्ञकाख्दशापुरुषादि- 
विभागं विचाये न्यस्तेरिव गुणालङ्करिः यदलङ्करण तद्धषण नमा 
लक्षण कविन्यापारः । तहारेण शउब्दार्थव्यापारावपि यथा- 
लीनेव प्रतिजिम्बितेव (भारतीमाधवे) इत्यत्र सथाने निवेशः । 

अभिनवः 

भव केषोपमायरङ्करिः शेषभ्रसादादिमिगैणेः उपेतता द्रष्टव्या । 
सन्ध्यङ्गेषु गुणालङ्कारयोगो नपिक्ष्यते। इतरत्र यथासंभवमूह- 
नीया भोज 

अरङ्करिगेणेश्चैव बहुमिस्समरुङ़तम्। 
भूषणरिव चिलार्थेस्तद्भषणमिति स्पृतम् ॥ 



४३ मूरीवाद्यम् 

अलङ्करिरिति । भरतोक्तैरुपमादिमिः गुणश्च यत्र कथाङरीरः 

र्ना समु्ासिता तद्भषणं नाम लक्षण, चिवरर्थैरिति विभावादि. 

सामभरप्रयायकतया रसोद्योतकैर्थविशोषैर्मतान्तरे वक्रोक्ति शूप 
रियर्थः। गुणारङ्रेरेव यत्र कथारूपा वक्रोक्तिरतिशयिता तत्र 
भूषणम् । 

भूगवाद्यम् 
गिरिजारलनसंभूतं ताम्ररोदिन नि्ितम् । 
धुत्तरपुष्पसङ्कारौ वक्षताखमहोन्नतम् ॥ 

अथ द्रादताटे वा सुखमङ्खष्ठविस्तरम् | 

अष्टाङ्र पुच्छभागं बध्यते कीरकेखिमिः ॥ 

शिवेन निर्मिते पूवे युखवादयं महोत्तमम् । 
भूगैस्य नादो विख्यातो मङ्गरभद् एव च ॥ 
ऋतोर्मध्ये विवाहे च पुत्रजन्मदिने शुम । 
राञ्याभिषेकवेखायां वादो भूगैस्य चोत्तमः॥ 

वामहस्ते ब्रह्महा दक्षिणे गोवधस्तदा । 
उभाभ्यां पीड्यते भूगेः कोरियज्ञफरं ददेत्॥ 

भूषवली-मेररागः (वाचस्पतिमेरनन्यः) 
(भा) सरिगमपधस,. 
(भव) सनिधपमगरिस. 

मञ्ज 

भृङ्गजातिः- श्रतिः 
गान्धारे प्रथमा श्रुतिः। मण्डलीमते तारगान्धारस्थेव । 

भृङ्गिजातिः- श्रतिः 
गान्धारस्य प्रथमा श्रतिः। 

पाल्कुरिकिं-सोमः 

भङ्धिविरसितं- मेख्रागः (नरभेरवीमेखुजन्यः) 
(आ) सरिमधनिस. 
(अवे) सघपमरिस. 

मन्न 

भेदः- सन्ध्यन्तरम् 
भेदः प्रथग्भावः । यथा - वेण्या- मिन्नोहमद्यग्रश्रतीति भीम- 

ब्राक््यम् । सागरः 

मेदस्तु कपटाखपेः सुहृदां भद कल्पना । संगः 

--सुखसमध्यङ्गम् 

सङ्खतमेदनार्थो यः स भेद इति कीर्तितः । 
भरतः 

मेरी 

पात्सद्तस्य यञ्निजप्रयोननोपक्षेपेण निष्कमणसिद्धये भेदनं 

प्रफरणमिव स सेदः । ̀ सर्वत्राङ्केऽन्तभोवी वस्तुपायात्मा भेदः । 

सख सन्ध्यन्तरे कविंशतो । भस्योदाहरण अन्योन्यास्फालेति भीम 

वक््यम् | सभ्िनवः 

संघातेन मिकितस्यार्थस्य भङ्गो मेदः। यथा- दञ्चरथः 

कौरिकसुक्तवान्--रामोयमिदादि । सागरः 

सेवने पात्रनिरीमः। रङ्गप्रविष्टपात्राणां निगेमो येन तद्धेदनम्। 

यथा-अम्योन्यस्फोरेति वेण्यां भीमवाक्यम्। तेन हि सङ्गाम- 

विचारणे पाण्डवानां पाण्डियस्यापनेन सद्धामतरणाभिप्रायः 

सङ्कतभेदनार्थं एव उपदरिंत इति मेदः । त 

धन्ये तु भेदं प्रोत्साहनमाडः। यथा-- भीमवाौक्यं द्रौपवीं ` 

्रति अन्योन्यमिति । अन्ये तु बीजफलोत्पत्तिनिरोधकानां शनृणां 

संहतानां विष्ेषोपायं भेदनमाहुः 1 
सागरः 

-पाटवायम् 
अन्नोपाङ्गान्यज्गभवेवांद् पूरणद्ेतुभिः। 
नानावाचयभवैः पाटः भेदः तदुङ्र्निरूपितः॥ 

येनाङ्गेनैक उत्पन्नः पाटोऽन्यस्तदुपाङ्गजः । 
४.९ न, पूर्वक 

अन्यस्त्वस्याङ्गजो हस्तः मिश्रैः स्यातपाट पूवंकेः॥ 
नानावादित्रजः परेः तिधा भेदो छखयक्रमात् । ` त 

क्ष 
मेद्यकः- नृत्तम् 
माणादौ प्रयुक्तम् । 
एकैकस्य बहिस्सङ्गात् वृत्तं यत्स तु भेद्यकः । द्रत स्याद्धेदकः 

स्मरतः । दरतो ख्यः । 
दारदातनयः 

मेरो- अवनद्धम् 
साधहस्तकृतायामा भेरी ताम्रमयी श्भा। 
चतुर्विंातिरेतस्यामद्कुखानि सुखे सुखे ॥ 

सच्छिद्र चमेणा नद्धं स्यात्तलवख्यद्ररम् । 
रज्या च बद्धथतै सेयं मध्यसतेण वेष्टयेत् ॥ 

वामे पाणिग्रहारः स्यादक्षिणे कोणताडनम् । 

ठकारपूर्वकश्चात्र पाट वर्णः प्रकीर्तितः ॥ 
गसैत्पजेन्यगम्भीरभीषणो गगनान्तरे । 
भवेरिग्विजये भ्यां नाददशच्रभयङ्करः । 

सोमराजः 

ततोऽधिका भवेद्धेरौ भूरिगम्भीरनिस्वना । 
ततः। उमसरटक्छावाद्ाभ्याम् । सोमेश्वरः 



कष्डदहसः ४४४ मैकवः 

मेरुण्डषस्तः न्यासग्रहाशषस्थि्यैवताख्यो गान्धारषड़जावधितारयुक्तः। 
मभिबन्धकपित्थाभ्यां मेरुण्डकर हृष्यते । मन्दरश्च पूर्णभ््रनिधेवतीयः शेषास्समा भरव एष उक्तः ॥ 
फायेभागे शु भेरण्डपक्षिणां च निरूपणे ॥ वा म नान्थः 

विनायकः ध वतादाग्रहन्यासस्संपूर्णोऽथ सम-वरः । 
मैरवम्-मेररागः भागान्धारमथो षडज तारो मन्द्रश्च धवतः।॥। (न 
(आ) सरि००्गम०्०्ण्थन्निस. धवतांशगरहन्यासयुक्तः स्यच्छुद्धमैरवः। 
(व) सनिन्धन्पन्मगन्न्रिस,. सकम्पमन्द्रगान्धारो गेयो मध्योहतः परम् ॥ 

वर भयमोडुव इयपि गण्यते। नारायणः मैरख्ः-रागाङ्गरागः (वीणयां वादनक्रमः) ¦ 
स्थायिनो धैवताद्रस्वा श्िप्चचतुरः स्वरान् । --रागः (ओड्वः) 
अवरोहात्पुनः स्थायिस्वरपयन्तमेदय च ॥ मिन्रषट्जसमुत्पन्नो भरबोऽपि रिपोच्ितः। 
तत्ततीयं ततोऽधस्थ कृट्वा स्थायी यदोच्यते । पमो + गेयो मङ्गलकरमणि ॥ सदा स्याद्धैरवस्थायी विरम्योद्रीक्यते जवैः ॥ इयमेव भरवी । भैरवी कैरिकी चैव भैरवसैव 40 

कुम्भः । 
रागः (वरो वादनक्रमः -मेखरागः 

धवतै प्रहमास्थाय तत्पू स्थायिने ततः । * भेरबे तु रिपौ न स्तो धादिमे न्यासमध्यमे । 
तृतीय च सवरं कत्वा पुनः रदे स्थरं व्रजेत् ॥ तलोक्तो तु गनी तीब्रौ कोमलो धैवतः स्मृतः ॥ 
ततीय | धयं मेखाधिकारी । प्रातर्गेयः। ठृतीयं कम्पयित्वा च विखम्याथ द्वितीयकम् । मोबिषः 
भाहत्य च द्वित्निवारं महो न्यासो यदा भवेत् ॥ --रागाङ्गरागः | 
स्थानं प्रथमे प्रोक्तं भरवस्य तदा बुधैः धवार मध्यमान्तो बियुकतर्षभपञ्चमः। 
भवेदुदधितीये खस्थाने स्वारोः पच्चमावधि ॥ शीते च भरवो मिन्नषड़जजातः सम्वरः। 
षष्ठान्तः सप्रमान्तो वा स्यादारोहस्ठृतीयके । हेमन्तप्रथमे यामे करुणे विग्रटंभने ॥ 
छष्टमप्वरपयेन्तमारोहः स्या्वतुर्थके ॥ ॥ महमानवः 

क प ९ १ ॥ एकस्या भुजः श्चेतवर्णों वृषभवाहनः । 
| भ । छत्तिवासाः सपेद्यूटः खट्ाङ़् जपमाछिका ॥ 

_ रागः बीणापाक्चषफरन्जानि विध्राणो भरवप्रभः। 
>. विदां 

अथ स्याद्भैरवो रागः षड्जांडन्यासमभ्यमः । केथ्िद्रागविदां वर्यैः स्मयते रालरूपभ्रत् ॥ 
समस्वरो यैवतांशः पद्मर्थभव्सितः ॥ न 

हरिः रागः 

-- (माख्वगोस्मेखजः) मिन्नषड्जसयुदभूतो मन्यासो धांडाभूषितः । 
यदीयांशमरहन्यासाष्षडज एब निगद्यते । स्वरास्समपरिस्यक्तः प्रार्थने भैरवस्स्मृतः ॥ 7 
रिपास्तो भेरवो रागः प्रभाते स प्रगीयते ॥ क _ मेरूागः (थक नतमेलनन्यः) 

_ रागः (आ) सरिगमपधनिस, 
यैवतांशग्रहन्यासा संपूर्णोऽथ समस्वराः । (अव) सधपमगरिगस. 
ान्दोछितस्तु खस्थाने स्वाभ्रितः प्श्चमेन तु ॥। प ध --पुरागः 
गान्धारः कम्पितो मन्द्रे रिषभे चापि कम्पितः धेवतांशग्रहन्यासो रिपहीनो धसान्तकः। निषादषड्जबहुखो भरवः परिकीर्तितः ॥ सोमेश्वरः भेरवस्स तु विज्ञेयो धैवतादिकमृखनः। 
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विकतो धैवतो यत्र भौडवः परिकीर्तितः ॥ मूरषाश्चितम्--उस्पतिकरणम् 

धनिसखगमध. दामोद्रः समाङ्धेरूरभागे तु निधाय चरण परम् । 
_ देशीतारः उत्प्टुयाश्चितमादभ्याद्यत्र तद्धेरवाओ्ितम् ॥ 

रवे भगणक्त्वेकः। 5 ॥ लक्ष्मणः 
# भरवी-रागः 

--राग संपूण भैरवी ज्ञेया प्रहीशन्यासमध्यमा । 
०५१ घसि वि । सौवीरी मूरेना यत्र मध्यमग्रामचारिणी ॥ 

वर्जितो भैरवस्स्यात् दे दता प्राथनादिषु ।। त तलं 
प र # सोमराजः देवी ह्येषा भैरवस्य या विचक्षणेः। 

--तानः मपधनिसरिगम दामोदरः 

मभ्यमग्रामे गनिदीनेडवः। निरूप्यतेऽथ रागेषु भरवी संज्ञितः पुनः । 
रिसपथधम कुम्भः भिन्नषड्जसमुद्धतो न्यासांराग्रहयेवतः । 

--दस्तः समशोषस्वरः पूर्णे गान्धारे तारमन्द्रता ॥ 

मेरवे च्रिपताकः स्यात्तथैव गुणमाश्रितः। | पि श 
नारः ._ मेररागः (श्रीरागमेरः) 

राः षड्जत्रयेण संयुक्ता सदा पूणा प्रगीयते । 
भिन्नषड्जसमुद्धतो मन्यासो धांडञभूषितः । मैरवस्वरसंभिश्ना भैरवी रिपसुद्धिवा ॥ | 

समस्वरः परिलयक्तः प्रार्थने भरवस्स्मृतः॥ मखत भ्ठ 
दम्मीरः न 

_ जडः रागः या भेरवीह तु मयुरसुरारिषेनु- 
धम्रहांसो रिपयक्तो भैरवो मांरायुक् चरः। तच्छागश्ुद्धतरमभ्यमपव्वमश्च । 

= ५ हये्कैशिकनिषादमिदं समानं 
श ति सपूर्णजातिरिति गायति नारदोऽपि॥। 

सषन्द्रहासं फलकं दधानो निबद्धकोपो दतलदधतूडः । समपाः शुद्धाः । रधौ चतुःश्रुतिकौ । अन्तग्मौ सनी 
्वारीर्वितन्वन्बहूधा पदातिभ्रचण्डषक्षः किरु भेरवोऽयम्॥ परमेश्वरः 

श्रतिस्वरमहोदधि सकटतार्मानामृतं 

शिवार्चितमनेोदरं भसितलेपिताङ्गं सदा। धेववादिस्ताडितांा नियपच्चमकभ्पिता । 
संपूणा च स्वरैस्सर्वैभेरवी नामतो मता ॥ ५६ जटामक्ुटभासुरं रिशरारिभ्रभामौरिकषम् सोमेश्वरः 

कपारभरणे मजे नटनकीशचरं भरवम् ॥ 1 न्यासांरप्रहधवतयुक्ता गान्धारतारमन्द्रा च । 
। षर्वरभासा संपूणी भवति भरवीयम् ॥ 

गान्धारकः शरिकखा फटितस्िणेत्रः र + + नान्यः 
* भूषि सुगेजकररि * 

सर्पैः विभूषिततनुगेजकृत्तिवासाः । गान्धारतारमन्द्रा च न्याशांशयदहधैवता । 
भास्वत् तिशूकर एष नृमुण्डधारी समाखिरस्वरा पूणां भव्या भवति भरवी ॥, 

शुभ्वाम्बरो जयति भरव .आदिरागः ॥ मतङ्गः 
क सेगीतदपणे द।मोद्र _ उपाङ्गरागः (वीणायां वादनक्रमः) 

॥ धवतं स्रमास्थाय स्थायिने तद् धस्तनम्। 
भुजज्गमव्यहविभूषिताङ्गः । 

इान्बरःशडजिमूहिषारी गत्वा पुनग्रेह प्राप्य संसपरशेत्ततपरं स्वरम् ॥ 

स भेरवाख्यो जयति प्रकामम् ॥ स्थायिनश्च ततःपूव सवरं स्पृष्टा पुनम्रहम्। 
श्रीकण्ठः | ततः स्वरास्तृतीयादींखीनारोदेत्तदनन्तरम् ॥ 
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स्वरं पड्वमसारभ्य षटूस्वरानवरुद्य च । 
पुनश्च प्रहमु्ाये ततीयं कम्पयेत् स्वरम् ॥ 
ततस्तु प्म च तुरीयं च रवर स्परशेत् । 
ठृतीयं च द्वितीयं च प्रोच्य न्यासो रहे यदा । 
तदा स्यद्धिरवी तस्या रक्ष्ये गान्धारको ग्रहः ॥ ॥ 

२ 

--रागः (वरो कदनक्रमः) 
धवत स्थायिनं कृत्वा तत्ततीयस्थमेतय च । 
्रीन्स्वरानवरुहयास्माहिरभ्यस्येदिदे लयम् ॥ 
स्थायिनं तत्परं चेव पुनःस्थायिनसेय च । 
पूर्वमुक्त्वा तमारुह्य न्यस्यते स्थायिनि स्वरे ॥ 
तदा तु भरवीरागे भवेत्स्वस्थानमादिम् । 
स्यास्तृतीयो वरेषु स्थायित्वेन समीश््यते । 

उपाङ्गः 

उपाङ्गटछिता चात्र भैरवी प्रतमिष्यते । 
नीलंशुका रक्तवणो शुकबाहटनमाभिता ॥ 

वेमः 

कुम्भः 
--भेखरागः 

सस्वरांराग्रहन्यांसा भैरवी स्या द्ेकोमखा । 
रिणारोहे तु पन्यासा पच्चमेनोभयोरपि । 
धड्जनाथावरोहे घु सर्वदा सुखदायिनी ॥ 

"~उपाङ्करागः 

मरी भेरबोपाङ्गं प्रंशन्यासयैवता । 
सभेरन्येस्वः रेयक्ता गीयते तारमन्द्रगा ॥ 

मन्द्रगा। गान्धारस्तारमन्द्ः । | 

भहोनिखः 

मटमाधवः 

रागः 
भिन्नषड़जसयुद्धता धांशन्यासम्रहान्विता । 
समशेषस्रा पूणां गा्िता मन्द्रतारयोः। 
देवादिभरर्थनायां तु भरी विनियुज्यते ॥ 

जगदेकछः 

-मेररागः ( नरभैरवीमेरुजन्यः ) 
(आ) सगरिगमपधनिस. 
(अव) सनिधमपमगरिस. 

राग 

धवतारिग्रहन्यासा मिन्नषड्जससमुद्धवा 
गतारमन्द्रा.तुस्यान्यस्वरा भवति भैरी ॥ 

भोगक्ती 

--पथमरागः 
भरवी भेरवोपाङ्ग धांञास्यात्तारमन्द्रगा । 
पूणो समस्वरा गेया प्रायेण करुणे रसे ॥ ॥ 

- 

रणः 

धारा समम्रहा तारा मन्द्रगान्धारथीमिता। 
भेरवी भेरथोपाङ्ग समरेषस्वरा भवेत्॥ 

हम्मीरः 
भेरवी धद्वयाभान्तेत्युपाङ्गेय प्रकीर्तिता । 

मदनः 

भेखीरागण्यानम् 
सरोरुहस्ये सफरिकस्य मण्डपे 

सरोरुदैः शङ्करमचैयन्ती । 

तारम्रयोगेः प्रतिबद्धगीता 
गोरीतनुनांरदभरधीयम् ॥ 

सगीतसरनिः 

स्फटिकरचितपीठे रम्यकैखसश्च्गे 
विकचकमख्पत्रेरचैयन्ती मदेशम्। 

करधृतघनवाद्या पीतवणो वराक्षी 
सुकविभिरियमुक्ता भैरवी भेरवश्रीः ॥ 

दामोदशः 

सुवर्णवणां घनवादयहस्ता 
 विङाछनेन्ना दविजराजवक्ता । 

निलयं स्थिता स्फाटिकचारुपीठे 
कैखासश्रज्ञे किङ भेरवीयम् ॥ 

्रीकष्ड 

 भोगकन्नडा-मेररागः { खरहरग्रियामेखजन्यः ) 

भमा 

(आ) सरेसंपघपनिस. 

(अव) सनिधपधमगरिगस. 

भोगध्यजः-. मेषटरागः (्सर्णवमेरजन्यः) 
(आ) सरिगमपधनिस. 
अव) सधपमरिस. 

भोगवेती- पुवावृत्तम् (सपाक्षरम्) 
भादयचतुर्थगते अन्यतमं च गुरू । 
यत्न सदा चरणे सा खदु भोगवती ॥ 

णिम्मख्यगि म जले । निर्मले जले । भरतः 
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भोगवधनी--माषारागः व्याकरणे, काव्यालङ्कारे, सङ्गीते, च त्यो मन्था वर्तन्ते । धन्ये 

तारमन्द्रखगान्धारा अहांशन्यासधेवता । प्रसिद्धाः। अय क्र.प. ९९८-- १५.६२ पयेन्तमासीदिति चरन्न 

धवतेन निषादेन गमकैरपि भूयसी । वदन्ति । 
ककुभादुत्थिता भाषा मोगवधेनिकाभिधा ॥ ` | मौपाछिकं_ मेररागः ( हरिकाम्भोजीमिखजन्यः ) 

---रागः (आ) सगमपनिस. 
् (अव) सनिषपमगसरिस. 

धांडान्यासम्रहभतमधभ्यमगान्धारपख्सप्राया । 
नि च पौरवीयुक्ता॥ भोम्यधार्यः भ 

पीण्डरीकेण तानेन महाकालाधिदेवता । एताः षोड । 
बीभस्सेन समाश्रित्य गातन्या मोगवधैनी ॥ व सत 

मपरोवेहुशोन्यासग्रहांशीकरृतवैवता । एताः क्रियन्ते तस्मात्त चार्यो भोम्य इतीरिताः ॥ 

आगान्धारतारमन्द्रा स्टिना मोगवधनी ॥ तदन्याः आकारिक्यः, देशीचायेः, इति प्रसिद्धाः! ॥ 
मतङ्गः ४ 

बटुटा गमपैरमोगव्नी स्याद्विवर्जिचा । भौलाङ्गी - मेररागः (मायामाख्वमौर्मेरुजन्यः) 
भ्रयोगे सनिधोपेता कैश्चिच्छ्वर्प्षभा मरता ॥ (आ) सगरिगमपधपस.. 

मोक्षः (अक) सनिधपमगरिस. 
भागवसन्तेः-मेख्रागः (कामवर्धिनीमेरुजन्यः) भ 

(आ) सरिगमधनिस. मोला्ुखी - मेररागः छुभपन्तुवराहीमेकजन्यः) 
(अव) सनिधमगरिस. (आ) सरिगमपनिस. 

+. (अव) सनिधपमगरिस, 
भोगसावेरी- मेरुरागः (साल्वगमेरुजन्यः) मज 
(आ) समपधनिस, भोङिः- मेररागः ८ मायामाख्कौर्मरजन्यः 
(अव) सधमगरिस. | (अ) सरिगपधस. 

॥ (अव) सनिधपगरिस. 
मोगलीला- मेररागः (सरसाङ्गीमेरुजन्यः) ब 

(आ) सरिगपधनिस. अ्रशः-- र्षणम् 
(अव) सनिधमगरिस, वाच्यमथं परित्यज्य टष्टादिभिरनेकधा । 

म भन्यस्मिन्नेव पतनादाड् अक्षस्स इध्यते ॥ 
मोगिनी भरतः 

सुखीखा र्घुसम्माना मृदुनौत्युद्धता तथा । भ्रमणम्- तारा | 

मध्यस्था निभ्रेता क्षन्ता भोगिनीति हि सा स्मृता ॥ पुटान्त्म॑ण्डलावृक्तिस्तारयोभ्रेमणे मतम् । भ 
भरतः † 

मोगीश्वरी- मेररागः (वाचस्पतिसेख्जन्यः) रसे बीरे च रोर च । + 
(आ) सरिगपधनिधस. भमरम्--करणय् 
(अव) सनिधपमगरिस. ` उरिभिप्य हस्तपादौ च ततस्तौ स्वस्तिकं नयेत्। 
7 ५५ त्रिकं च वलितं कर्यात्करौ चाप्युर्बणौ छतो ॥। 

एवमङ्गान्तरं चापि अमश्चोर्भ्वगते गते । 
धयं स्वबिरुदनामभाजां चतुरसप्ततिम्रन्थानां कता । तेषु | अमरं नाम करणे देवणार्येण भाषितम् ॥ 

चङ्गारप्रकाशः अलङ्कारम्रन्थः । सरस्वतीकण्ठाभरणनामकः देष्णः 



बरक्षबीणा 

आक्षिपनां यत्र कु्वाणस्सममुद्रष्टयन् करौ । 
जक्षयोस्स्वसितिकं कृत्वा कुर्थीत भ्रमरीं ततः ॥ 

उल्बणी वा करावेव द्ितीयाङ्ध पुनर्विधिः । 
भ्रमरं तद्धैश्नं यमुद्धतस्य परिकरमे | 

४४८ 

छुर्वन्नाक्षिप्रचायेद्गि पाणिसुद्ेश््य चेत्तत; । 
वितं तु लिक कुयातवस्तिकं पादसम्भवम् ॥ 
यश्रापराङ्गमे्ं स्यादुल्वणावेकद्ा। करौ । 
तत्तदा भसरं ज्ञेयमुद्धतस्य परिक्रमे ।। 
करण मरं योऽय तदुन्मत्तगते भवेन् । 

रकष्मणः 

-- हसतः 

भङ्ग्ठमभ्ययोषध्वे स्थितयोरन्तरे खिता । 
तजेनी यत्र ततपरोक्तं अमरं वक्रितेतरम् ॥ 

उमा 

-- मण्डलम् 
दक्षिणो जनितां र्याद्रामोऽङ्धिः स्यन्वितां ततः । 
दक्षिणो अमरीं कृत्वा च्रिके च परिवेर्तयेत्॥ 
वामोऽङ्घिः स्यन्दितां चारीं क्या्तदितर पुनः । 
खकटास्यामथो वामः कुयाक्षाषगतिं ततः ॥ 
मरी रपन्दितां चव क्रमेण कुरुते यद् । 
तदा चमरसंज्ञ तन्मण्डलं पण्डिता जगुः ॥ 

भ्रमरः- दोडक्षिकहस्तपारः 
समस्ताङ्गछिघतेन जायते भरो यथा । 
खण सुखुण खुखुणे ह्ेद्रः द्रः णेदणेह करज ॥ 

-( अङ्गार 
नृपुराक्षिप्रकटि छिन्नसूचीनितम्बकरिदहस्तोरोमण्डलकटिष्िन्ना 

नो अष्टानां करणानां कमस्रयोगे भमराङ्गहारः। 

हसतः 

धङ्गष्ठमध्यमाङ्गल्यी श्छिष्टामे तजनी मता । 
यन्नो्ध्वविररे रोषे सकरो भ्रमरो भवेत् । 
प्रहणे दीधनाटानां पुष्पाणामयमिष्यते। 
कणपूरे तारपत्रे कण्टकोद्धरणादिषु ।। 

क्षम् 

- वीणायां दक्षिणहसतम्यापारः 
चतस्रोऽङगुख्यो यत्र प्रम्यन्तस्तन्तरिकां यदा । 
कमच्छीघं तद् प्राहुभेमरं भ्रमवर्जिताः । 

कुस्मः 

--चितदृस्तपार 

तलम्रह्मरो बकितसंमिन्नो वाद्यते यदि । 
स एव भ्रमरः प्रोक्तस्तद्वादज्ञैरसौ यथा ॥ 

धं धां हे शचेद्रः दोषां ्चद्रः सुखुदरि फुकुधरि धोकिटधों = 

-- वादनम् (दक्षिणहस्तग्यापारः) 
भ्रमरोऽन्तः क्रमाच्छीधरै चतुरङ्गङछिताडनम् । 

भ्रमरकेतनः-मेकरागः (हनुमत्तोडीमेरुजन्यः ) 
(भा) सरिगमपनिधनिस, 
(अव) सनिधपमगस,. 

त्रमरमाख--धरुवावृत्तम् (सप्ताक्षरम्) 
भाये पुनरथान्ते पादे च गुरुणी सा । 
ज्ञेया भरमरमाखा नाश्ना प्रकथिता सा ॥ 

तसगा 
इसागमणपीर--दंसागमनधीरं । 

भरमरमालिका-सपाक्षरवृत्तम् 
तसमा | 

भ्रमरयुग्मकः- देशीताः 
ततो भमरयुग्मके । 

षटुर्त्रिरद्विन्दवस्तत्र मध्यद्वादशके ततः । 
कत्वा ्रमरयुग्मानां क्रमादाधन्तयोरैघुः ॥। 
तालान्ते च विधातव्यो रघुः संकीर्णजातिभिः। 
००००००००००००।०९००००५०००००|०००००००००००० | 

खक्ष्मणः 

भरतः 

भ्रमरावली _ मषङ्गरागः 
भाषाङ्गश्नमर।वलीनि गदिता तारसगान्धारिका । 
मध्ये मादेवपैश्यला विरहिता धां्ाल्पतायेन च । 
अंशो च प्रहणे तथा च विरतौ मुक्तानिषादेन सा । 
षड्जायद्वितमूखेनागमकयुक् सासेहि वर्णान्विता ॥ 

कुर्भः 

~ मत्रान्रृत्तम 

सयससस,. विरदाङ 



अमरिकामज्ञरी 

भ्रमरिकामञ्जरी- मेरुरागः (खरहरपरियामेखनन्यः) 
(आ) सगमधपनिस. 
(अव) सनिधमधमगरिस. 

भ्रमरी- धरुवावृत्तम् 
छघुनी भाग्गुरुणी दे भ्रतिपादे अमरी सा । 

उदा-वणहभ्थी- (छाया) वनहस्ती । भरतः 

उत्तमोद्धतपाबाणां भ्रमरी टक्भाषया । 
` वार्श्चाचपुटश्ात पादा क्षरभमाणतः ॥ 

नान्यः 
टक्छभाषेति । टक्रगस्य भांषारागेषु गीयते । 

~ देश्ीचारी 
पुनःप्रसाये चरणसेकमन्यतरभ्रमात्। 
भाम्यते चेदुद्रुतं गाञ्च बहिस्सा भ्रमरी भवेत् ॥ 

वेम 

-- चारी 
अतिक्रान्तावदु्यम्य चरण छुश्िताकृतिम्। 
विवर्तित्रयसलमूरं च द्वितीया्कस्तछेन तु । 
रारीरं म्यते वेगाद्यत्र सा भ्रमरी मता ॥ 

्रमरीकतंरी- चारी 
एकः पादस्समो यत्र तत्प्रष्ठोरध्वतखोऽपरः । 
शमण च दयोयेत्र भरमरीकर्तरी मता ॥ 

श्रमरीथडुका- चारी 
यत पादाग्रप्रष्ठाभ्या अरमण क्रियतेतयम्। 
बाह्योन्नतमुखी पाष्णिः अमरीमुडका मता ॥ 

नागमह्ः 

श्रमितः- मणिबन्धः 
भ्रमणाद्भुमितः खड् गच्छुरिकाभ्रमणादिषु । 

विप्रदासः 

्रामणे भ्रमितः प्रोक्तः खड्गादेश्चारणे भवेत् । 
सोमेश्वरः 

ज्रान्तः- धासः 

भ्रान्तस्स चान्तभेमणासमथमे भियसङ्कमे । 
कम्भः 

भ्रान्तपादाितम्- उप्ुतिकरणम् 
दक्षिण चरणं यत्र चामयित्वा ततःपरम्। 
तदीयतखभागेन वामस्य चरणस्य तु ॥ 
91 
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जङ्घामभ्यमवष्टभ्य विधायाद्ितकं तथा । 
ततर्स्छन्धद्रयेनोर्वी भधिष्ठाय विज्य च । 
पादावुह्ाख्येद्यत्र भान्तपादाश्ितं तु तत्| 

भ्रान्ता--द्िः 

चरुत्पुटा चटत्तारा विव्रता मध्यभागतः। 
अविदो संभ्रमे भान्तौ विभ्रान्ता दष्टिरीरिवा॥ 

या नैकत्र सिति याति षि्षिप्रेवावरोकने । 
विस्ती णोतिफुद्तारा टक् सा विध्रान्तामिधा भवेत्। 
विभ्रमवेगयोरेषा संभ्रमेऽपि प्रबत॑ते ॥ 

विप्रदासः 

भ्रान्तिः 
एवमेवेद मिति सा वस्तुभवविरोधिनी । 
व्यसिचारनि मित्तोऽथां आ्रान्तिस्सयपि वस्तुनि ॥ 

ह भावविवेकः 

- सन्ध्यन्तरम् 
भ्रान्तिर्विंपयेयज्ञाने प्रसङ्धस्याविनिश्चयात्। 

यथा--वेण्यां भावुमतीरपस्यानिन्धयादूर्योधनस्य विपरीत- 

ज्ञानं भ्रान्तिः। | सिंगः 

्रान्तिभ्रेमः। यथा- वेण्यां युधिष्ठिरस्य भीम एवं दुर्योधन- 
बुद्धिः । सागरः 

भ्रामितेम्- जङ्घा 
भ्रामितं मण्डलान्य वादे उमरुकामिषे। | 

ज्यायनः 

धकुटो- भ 

छगोरयर्थमुकषेषादधूछुटी सा भवेक्करधि । 
` वेमः 

सुक्ष्मरन्ध्रविरोके च सुयविययश्निरीक्षणे । 

अतिक्रोधे प्रयोक्तव्ये ्चफुरीसंक्ञिते यौ ॥ 
सोमेश्वरः 

चः 

भ्रभेदानधुना त्रूमस्तत्रा या सदजा ततः । 
उरिक्षप्रा रेचिता चेव पतिता छुशिता तथा। 
शरुष्टी चतुरा चेति सप्तधा श्ररुदीरिता ॥ का 

; 
उरिकषप्ता पतिता चेव चरष्ुख्या सहिता तथा । 
चतुरा कुच्वनोपेता स्फुरिता सहजाऽपि च ॥ 



म् 
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म--स्वरः 

म-मध्यमस्वरः 

मकरः--हस्तः 

उपयुपरि विन्यस्त यत्रान्योन्यमघोमु खौ । 
उध्वाङ्गष्ठो पताकाख्यो करौ स मकरः करः ॥ 
स नक्रमकरादीनां कव्यादद्रीपिनामपि । 
सिंहादीनाममिनये नदीपूरस्य चेष्यते | 

परस्परोपरिन्यस्तावृष्वोङगष्ठावधस्तखो । 
पताकौ यत्न स करो मकरः परिकीर्दितः। 
कमात्पाश्च्रये ति्ैक् स्फारं स्फारं प्रसारितः । 
स करो मल्स्यगमनाभिनये विनियु्यते ॥ 
स्रगेन्द्रन्याघ्रमकरनक्रादीनां निरूपणे । 
तत्तन्रेत्ताजुसारेण विब्रृतामः प्रयुज्यते ॥ 
चक्षोदेश्ात्पुरो गच्छन् विप्रकीर्णचलाङ्गछिः । 
सरित्प्रवाहाभिनये स करो विनियुञ गते ॥ 

मकरकशी षा--भुवावृ्तम् 

गुरुयुगमन्ते यदिपरमस्याः इह कथिता सा मकरकशीषा । 
(उदा) इह सिसिरम्मि (छाया) इह शिरिरे । 

भरतः 
मकरन्द्ः--गीतालङ्कारः (अरतारभेदः) 

राजताछाभिधने तु छ्घुद्रतो रधुस्तवः । 
भनेन तु समायुक्तो मकरन्दोऽद्रताखकः ॥ 

सङ्गीतसारः 
| --देशीतार 

मकरन्दाह्ये ताले द्रतौ दौ रय गुरः । 
००|| 5 वेमः 

दौखौखो मकरन्दः । 
० ० |] _ शानः 
मकरन्दे दतद्रन््ं छत्रयै च गुरुस्ततः । 
००|| नन्दी 

मकरन्दोडुपम्- देदीनृ्तम् 
दो खोलो मकरन्दकः। 
ताटेनानेन विहिते मकरन्दोडपं बुधः ॥! ॥ 

मकरवर्तना 
करो मकरनापरा चेदपुरतः पाशैयोस्तथां | 
व्यावर्तितो बहिश्वान्तस्तदा मकरवर्तना। । 

 मकरशीरा- खी 
र्थूरशी षौश्चितग्रीवा दारितास्या महारवना । 
्ेया मकरसत्तवा तु करा मत्सयगुभैथैवा ॥ 

मकरहस्तः | 
पवाक्ताञ्जलिहसते तु ततराङ्गघ्ठी फनिष्ठिके । 
शिष्टे प्रसारिते चापि क्रमादञ्ञषकरो भवेत् ॥ 
करस्य मते गरोक्तो मकारा नियुञ्यते । 

मकारिका- शिरोभूषणम् 
मकरपत्र नाम। 

मखाभिनयः 
नतलङ्गृखहस्तेन कर्तव्यः। 

मखाहस्तः-(शाराव्कतिर्मखा) 
ङ्कुखो हस्तविधृतस्ततो खङ्कुरुमिष्यते । 
मखार्थे भगेवेणासौ करिपतो बहुधीमता ॥ 

मङ्गटम्रू--रञ्चनगुणः 

ययभवायेयेतं गीते द्धपञ्चमनिर्भितम् । 
विवाहाययुतसवे गेयं मङ्गलं महिराधियम्॥ 

यद्धपञ्चममिति भामरागभेद् उच्यते । | 

अद्खटः- प्रबन्धः 

रक्ष्यते मङ्गलश्च मङ्गलच्छन्दसा युतः। 
विम्बितख्येराढथसुत्सवेषु च गीयते ॥ 

मङ्गं घोटरागे वा कैशिक्यां मङ्खः परैः । 
विलम्बितट्ये गेयं मङ्ग ल्च्छन्दसाऽथवा। 
भगणाः पच्च विज्ञेया मङ्गलस्य पदं प्रति । 

~ देश्षीतार : 

मङ्गखो मेन । ऽ ।। 

रोकः 

भरतः 

"रज्रः 

महाराष्ट 

-स्क्गार्ः 

सोमेश्वरः 

हरिपारः 

श्रीकण्ठः 

कुम्मः 



मङ्रकोशः 

--वणारङ्कारः 
नागपालो दिद्धिरुक्तो दिस्वरश्चान्तिमे यदि । 

गने तदा मङ्गखऽयं मतङ्गसुनिसम्मतम् ॥ 

यथा- सरिगमसरिगमसरि सरिगम रिगमगरिगमपरिगरि 
ग म प इयादि । अवरोहणमप्यूह्यम्। उभावपि मङ्गरु एव । 
तालाचुगतत्वेनारद्कारत्वम् । 

सं गीतसरणिः 

_ गीतारङ्कारः (मस्यभेदः) 

गुरुरैधुद्रयं यल शरङ्गतारस्स कथ्यते । 

मङ्गलो मश्यकस्तेन रसे चाद्भूतसंक्ञके ॥ 
संगीतसारः 

मङ्गरुकोक्षः- मेररागः 
वैवतोद्राह्ांशान्तो गोरीमेखससुद्धवः। 
रागो मङ्गरकोराख्यो धनी यत्र समन्वितो ॥ 

सर्वदा गेयः । 

मङ्गरकौशिकः-मेररागः (भायामारुवगौरुमेरजन्यः) 

(आ) सरिगमसमगमपमगम, 

(अव) सनिधपमगरिस. 
मल 

मङ्गरकोरशिकारागध्यानम् 
शस्या मङ्गख्कैरिकौ मङ्गकूकौरिकीति च नामनी दर्श्यते । 

छुसुमाञ्जणिना सम्यक् भसितां हरिसन्निधौ । | 

नीखङ्गीं शेतचेखां तां भजे मङ्गककोरिकष्म् ॥ 
रागसागरः 

मङ्कखचस-- प्रनन्वः 

रेचितो यस्तु गयेन पदेनापि द्रयेन वा। 
स स्वरो मङ्गखाचासो निस्सारूः केरिकीयुतः ॥ 

श्रीकण्ठः 

सुमङ्गल पदोपेतैः शुभे वाक्यैर्मनोरमेः। 
कैडिक्या बोटररागेण गेयं मङ्गरगीतकषम् ॥ 

सोमेश्वरः 

चतुष्षष्ट्या विरचितो मध्ये मध्ये स्वराश्रितः। 
य॑ पाताङेन संयुक्तः केरिकीरागभूषितः ॥ 

शव स्यान्मङ्गलाचारः। हरिपालः 

मङ्कलाभिनयः- देशीतारः 

मद्गलखाभिनये गोखो निःशब्दं च गुरुद्वयम् । 
ऽ॥5 ऽ | वेमः 

मञ्जरी - मेररागः (खरहरप्रियामेरुजन्यः) 
(शआ) सरिगमधघनिस. 
(अव) सनिधमगरिख. 

मञ्जीरकः- तार्वा्यम् 

महिका 

मञ्ज 

विस्तारतः स्याधतुरङ्रोऽत्र मञ्जीरकस्ताटसमानसंस्थः। 

कुरङ्गश्वङ्गोचितकोणकेन वामेन हस्तेन च वाद्यतेऽसो ॥ 

मञ्जीरशिञ्जितम्- पदमणिः 
तलेनाङ्गलिप्रठेन पाष्णिना च क्मान्महीम् । 
एकोऽङ्खिस्ताडयेदन्य पादौ घातद्यान्तरे ॥ 
तेन ताडयेद्भुमि निजं पाश्च ब्रजेद्यदि । 
राजवेशयाभुजङ्गेन परोक्तं मञ्जीरशिञ्जितम्॥। 

मञ्जुकल्याणी- रागः (सङद्कीणेः) 

वारस्याख्या नाटकणोटकेभ्यः 

संभूते मञ्जुकस्याणिकाख्या ॥ 

मञ्जुघोषा- मेररागः 
श्रीरागमेढसंभूता गस्वरेण विवर्जिता । 
मञ्जुघोषा धपूर्वा स्यादारोहे यक्तनिस्वरा॥ 

साय गेया । 

मञ्जुरः-देरीतारः 
मब्जुखः पृर्वटो गुरः । 
। 5 

मटः- देशीतारः 
मठे रघुद्धय गश्च निःशब्दे छचतुष्ठयम् । 
।। 5 ॥॥ 

स्या्चतुरेघु निःराब्दम्। 
। | ऽ ~+ 
यद्रा भाद्धावशब्द्को । 
ऽ । । ऽ + 

महतालः-देशीताखः 

गुरुखेघु गुरु्वात्र व्यवहारे तु दइरयते । 
ऽ। ऽ 

मटिका-देरीतारः 
मद्िकायां विधातव्या गुरुबिन्दुप्ताः क्रमात् । 
5००5 
सासारो गामापा 

कुम्भः 

नारायणः 

अहोबिटः 

कष््मणः 

बेमः 

शाङ्ग: 

सोमराजः 

जग 
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मल्यः--नुवलङ्करः 

प्रष्यताखनिबद्धो यः स मष्य इति कीर्तितः, 
मत्यताले धुवस्तरादावक्षरद्वयसभ्मितः ॥ 

ततो ठु द्वौ चिन्ञेयौ चतुरक्चरसभ्मितौ । 
भादय मष्यताखोऽयं दशाक्षरभितः स्प्रतः॥ 

सरिगरिसखरिखरिगम, रिगमगरिसरिगमप । वक्कटमखी 

महयः-- वताः 

मलूथताले धवरत्वादौ अक्षरदयसम्मितः । 
ततो खु ढौ विज्ञेयो चतुरक्षरसभ्मितो । 
आहय मदथ ताखोऽयै दश्चाक्षरमितः स्मृतः ॥ 

वेङटमखी 

मटयकः 
मदटूथकः, मण्ठकः, मदय, मटूः, मण्ठः इत्यादिभीष्यैरयं 

शब्दो रश्यते । 

प्रणिकुम्भंकः- देदीतारः 
तगणो दत्रयै गश्च नद्वेयं च गुरुखेघुः । 
प्टुतश्धेति करमाद्यत्र स तारे मणिङ्कस्भकः ॥ 

८09 मात्राः तालप्रसतारः ` 

मणिङ्कल्या--श्रम्यक)।ग्यम् 
` मणिक्ुहयायां जलमिव न टक्ष्यते यज्ञ पूर्वतो वस्तु । 
पश्चास्काडते सा मणिकछुस्या मस्स्यह सितादि ॥ 

भोजः 

-- चत्त एकम् 

मणिषुह्धयायां जलमिव न रक्ष्यते यत्र पूर्वतो वक्तु । 
पश्चात्प्रकाइयते या सा मणिङ्कुस्यापि मिका क्ेया ॥ 

दिष्ट मत्तलिकाशद्र द्रष्टव्यम् । शारदातनयः 

मणिगणनिकरः-- धुवावृत्तम् 
यदि खल चरण विधौ, रघुवसुगणकमिदम् । 
भवति हि खलु ब्रहती , मणिगणनिकरक्रता ॥ 

भरतः 

अष्टौ दता गुरुश्चान्ते उ्यश्रजा मणिमाकिका। 
नायिकासु प्रयोक्तव्या रसरागो च पूर्ववत् ॥ 

उड्गणक्कसुमवती । नान्यः 

पूर्ववदिति । अविचाकितावत् । 
शृङ्गो रसः । माटवकेशिको रागः॥। 

मणिवान् 

मणिबन्धः 
आु्ितो निष्ुच्श्च चरमितश्च समस्तथा | 
चतुधा मणिबन्धोऽथ नामतः कथितो मया ॥ 

सोमेश्वरः 

निक्ुख्वाफुश्ितो स्यातां चख्श्च ्रमितस्समः। 
एवे पञ्चविधो धीरेमणिषन्धः प्रकीर्वितः ॥ 

भदोकः 

मणिबन्धगतागतम्-- चारकः 
एकस्य मणिबन्धे तु विटुठन्नपरः करः । 
भन्तवेहिमुखलकैः स्थाय स्थायं गतागतम् । 
(कथिते वेमभूपेन) मणिबन्धगतागतम् ॥ 

तेमः 

मणिबन्धासिकर्षणम्-- चारकः 
दविगुणाटुठितावैसपयैन्तेऽच्चितङ्कषसे ¦ 
करो ततः परं कृत्वा दुर्परस््रस्तिकान्वितौ ॥ 

तथेव खेखयित्वांसौ करं तत्रोपरि स्थितम् । 
विधाय मुष्ठिरूपेण स्वस्या तन्निवेशयेत् ॥ 

करेऽन्यस्मिन्विरुठति उयखभावसुपेयुषि । 
रमयेन्मण्डखबुलया पाश्चयोरपरं करम् ॥ 

तथेव गुष्टिहस्तस्य संक्षेपो प्रविखासितः। 
क्रियते चेत्तदाचष्ट मणिबन्धासिकर्षणम् 

। वेमः 

मणिमञ्जरी- मेररागः (खरदरप्रयामेरजन्यः) 
(आ) सरिगमपधनिस. | 
(अव) सनिधप मपधपमरिगमगस. 

मन्न 

मणिमण्डनम्--कणमूषणम् 

एवं बहिषटम यन्मध्ये वजेश्च भूषितम् । 
मध्ये माणिक्रसयुक्तं मणिमण्डनमुच्यते॥ 

सोमेश्वरः 

मणिरङ्ग-मेरुरागः (खरहरप्रियामेरुजन्यः) 
(आ) सरिमपनिख, 
(अव) सनिपमगरिस. 

मञ्ञ 

मणिचान्-मेट्रागः (ऋषमपियामेरजन्यः) 
(आ) सरिगमपधनिस. 

(अव) सनिपधमगरिस. 
मज 



मण्डः प्रवन्धः 

विरुभ्बितो द्रतश्चेति तथेवातिविरम्बितः। 

त्रिधा भवेदयं मण्ठो मण्ठताङेन गीयते ॥ 

नेवृनामाङ्किताभोगो यो भवेत्सवि रभ्बितः। 

दरतो द्रतेन तलेन गेयो मण्ठश्च नामनि ॥ 
ष हरिपाखः 

मण्टकः-- गीतारुङ्कारः 

घद्राहो धवपदः स्यादाभोगस्तदनन्तरम्। 

नियमखिविधो ज्ञेयो मस्यकस्य विचक्षणेः। 

जय श्रय; करपश्च कमलस्सुन्दरस्तथा । 

वष्ुनो मङ्खख्श्ेति षडेते मल्यकाः स्मृताः ॥ 
सगीतसारः 

मण्टिका- देशीतालः 

मण्ठिकालो द्रतदन्दर। ।। ०० मदनः 

प्रण्डन्ः- प्रगन्यः 

अर्ङ्रिर्निबद्धो यः प्रसन्नादिपुरस्सरेः । 
उपमामिश्च बहीभिः मण्डितो मण्डनो भवेत् ॥ 

हरिपाङ 
काग्यैरगीतसंभतेर्योऽलङ्कारेविरच्यते 
अलङ्ारभवो यस्मात् तस्मासपरोक्तस्तु मण्डनः ॥ 

गीताङ्ङ्कारमार्मेण गीतमप्युपक्षितम् । 
उपम्िरलङ्रिगीं न्स 

ते न्यस्य पद्विछिप्। 
यत्न गायति गीतज्ञः स भवेन्मण्डनामिधः ॥ प 

& 

मण्डलम् 
त्निभिभ्यतुर्मिवां खण्डेर्मण्डलं पण्डितेस्स्पृतम्। ॥ 

- स्थानकम् 
एकतालान्तरौ पादौ चयश्रपक्षस्थिती भुवि । 
ऊरुनिषण्णौ गगने साधेतारुद्रयान्तरे ॥ 
धरण्याः करितुस्य च स्यातां दे जानुनी अपि । 
यत्रैतन्मण्डटे नाम स्थाने वासवदै वतम् ॥। 
चतुस्ताखान्तरावत्र चरणो केचिदूचिरे । 
म्रयोगो वज्रचापादेः तथा वारणवाहने । 
ताक्ष्यौदिवबीक्षणे चास्य विनियोगं विदुबुधाः ॥ 

षिप्रदासः 

मण्डटगतिः-- बाहुः 
सर्वतो भ्रमण।यस्स्यात् स मण्डलगतिभुजः। 
अर्मणे त गदाखद्वाद्यायधानां प्रकीर्तिता ॥ भशोकः 

५ 
५ 

५, 
४ 

मण्डलभरणब् 

मण्डलभ्रमरी - तिरिपनृताङ्गस् 
चतुरश्रे श्यानके च प्रसृतौ च पताकको । 
पश्यियोवांमशिखरं हदि दक्षै पुरः पुनः॥ 

त्रिपताक करं कृत्वा दक्षमृभ्वकटीसमम् । 
पादं प्रसारयेदमर दक्षिणावर्त॑तो भ्रमेत् ॥ 
मण्डर मरो सा स्याद्रदिता हतुमन्मते । 

मण्डरखस्तिकम्-- करणम् 
स्वस्तिकौ तु करौ कृत्वा प्राड्युखोर््वतले समो । - 
तथा च मण्डर खान मण्डरस्वस्तिकं तु तत् ॥ 

मरतः 

चतुरस करौ करवा विद् धर्टिच्यवां ततः। 
उद्ेष्टितक्रियापूर्वमूर्वमण्डलिनो करो | 

विधाय स्वस्तिकौ छुयोद ब स्थानं च मण्डलम् । 
मण्डरस्वस्तिकं तस्स्यात्मरसिद्धाथांचरोकने ॥ 

| पातक 
वारी तु विच्यवां कृत्वा चतुरसरौ करौ ततः। 
उदे्टिवक्षियपूर्वमूर्वमण्डलिहस्तकौ ॥ 
भरयुञ्य स्वस्तिकौ यत्न छुयास्शान तु मण्डलम् । 
मण्डरस्वस्तिकमिदं भरसिद्धाथंनिरीक्षणे ॥ 

भषोकः 

विखासपरिसंख्याने प्रयक्षेऽर्थ भवेदिदम्। 
ज्यायनः 

मण्डला-- श्रुतिः 
षड्जस्य द्वितीयां श्रुतिः । जनूपः 

मण्डटलाप्रम्ू-- चारकः 

एकस्मिन् ल्टुठिते हस्ते पूरवक्तस्थानगामिनी । 
भन्यः करो सुष्टशूपे विद्धुठ उर्भ्वमाजेवात्।। 

ततस्तथेव पयांयात्पादर्वयोश्च गतागतः । 
किच्ित्पाश्चीरसमानीतः पुरतोऽपि प्रसारितः। 
एवं पाण्योस्तु पयायात्करिया चेन्मण्डलाग्रकाम् ॥ 

| वेम; 

मण्डलाभरणम्-- चारकः 
पयायारपाश्चयोयैत्राभ्यन्तरा विद्धकर्मणि । 
भ्रातिखेम्यानुखेम्याभ्यां आखोल्येते भुजो क्रमात् । 
मण्डलाभरण प्रह तत्सङ्खामधनञ्जयः ॥ 
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मण्डलानि 
चमत्काराय चारीणामानुपूर्व्यण या क्रिया । 
तन्मण्डलमिति प्रोक्तमखण्डमतिश्ालिमिः ॥ 
भौममाकाशिकं चेति तत्पुनर्दिविध भवेत्। 
पराचुयाद्धीमचारीणां मौममण्डलमुच्यते ॥ 
भाकाशचारी बाहुल्यादाकाशिकमिति स्मृतम् । 
भोमाकाशिकभेदानामुदेडोऽव विधीयते ॥ 

भ्रमरं च तद्ावर्तमास्कन्दितमथाडितम् । 
समोतसरितमयर्थमेछकाक्रीडितं तथा ॥ 
शकटास्यं पिष्टक ततश्चाषगताभिधम्। 

भोमानि मण्डखानीति दरोदिष्टान्यनुक्रमात् ॥ 
भतिक्रान्त दण्डपादं ऋरान्त च विहतं तथा । 
सूचीविद्धं वामविद्ध तदा रलितसख्रम् 

विचित्रे छृछितं चव ततश्चाखातमिलयपि । 
एतान्याकाशिकानि स्युः मण्डलानि दञ्च क्रमात् ॥ 

भशलोकः 

भोमाकारिकचारीणां प्राचुयोन्मण्डलान्यपि । 
मोमान्याकाशिकानीति व्यपदेश भ्पेदिरे ॥ 
एतेषां विनियोगश्च विज्ञेयः शाख्रमोक्षणे । 
नमेामवानां प्राधान्यं ज्ञेयं युद्धपरिक्रमे ॥ 
चारीवाम्खातचरणवक्षश्चारी विवक्षया 1 
चारीणां न्यूनताधिक््य न दूषयति मण्डलम् ॥ 

विप्रदासः 

मिथो योजनयोमस्यानां चारीणां निचयेन तु । 
अन्यान्यप्ये वमूह्यन्तां मण्डडान्यनया दिञ्चा ॥ 
यत्सजातीयचारीणां समुदायेन जायते । 

तन्मण्डटे सम॑ पोक्तमाचयनेत्तवेदिभिः ॥ 

न्यायप्रचारयुक्तानि सण्डलान्प्रखिखानि च। 
विधिनेव प्रयुञ्जीत तानि चत्ते यथोचितिः। 
सोभाग्विते्ैत्तदसेरन्बितानि प्रयोजयेत् ॥ 

मण्डिभ्रमरी-तिरिपनृताङ्गम् 
चतुरश्रे मध्यम् चेत्पताकौ प्रसतौ यदि । 
पाश्रेदेहो शिरस्युर्ध्वमरुपद्मो विधीयते ॥। 

दक्षिणः शिखरः स्वान्ते वक्िणं गुल्फमेव तु । 
वामजानुशिरस्यष्व स्थाप्य दक्षिणतो भमेत्॥ 
मण्डिश्रमरिका प्रोक्ता तण्डुना कोहलेन च। 

स्वान्ते \ हदये । वेदः 

मतङ्गकिन्नरी 

मण्डिका 
सव्यापसव्यतो यत्र वाम तदितरं तथा। 
जामुसत्वरमापाय भुजङ्धी स्ापयेद्यदा । 

मण्डिका सा तद् प्रोक्ता राकमदेन भूभुजा ॥ 

सव्ये तदितरे भागे वामे वामेतरं यदि। 
भआपातयेद्द्रतं जानु सवेगे चरणौ भुषि। 
विदधाति तदा प्रोक्ता मण्डिका चृयकोविदेः ॥ 

| ङम्नः 
मण्डीटका 

षोडशाङ्गकदीषधां स्यान्मुखे चष्टाङ्गखान्तरा । 

मभ्यप्रदेदो कर्तव्या षोडशाङ्गटवेष्टना ॥ 

शेषं लक्ष्म हृड्क्षावत्कच्छ गेरविवर्जितम् । 
पाटाक्षरं हुड्क्षावन्मण्डीटक्रासु कटि्पितम् ॥ 

मण्डलीमध्यरञ्जु च वामहस्तेन पीडयेत् । 
सव्यजालुगतं वक्तं सव्यहस्तेन वादयेत् ॥ 

शक्तिदेवतपूजायां चयांगानविधो तद् । 
वादनीया प्रयत्नेन मण्डीटक्ता विचक्षणः ॥ 

सोमेश्वरः 

मण्ड्की--गतिः 
कराभ्यां शिखरं धृत्वा किच्िर्सिंहीसमा गतिः 
मण्डूकगतिरित्येषा प्रसिद्धा भरतागमे ॥ 

नाव्यद््कैणे 

मतद्गकिन्नरी 
तिखः किन्नरबीणस्स्युल्ेददे शी समाभिताः । 
बृहती मध्यमा र्ष्वीयथासां छक्षण च्रवे ॥ 

अवाङ्गक निस्तुषस्स्यारष॑क्तिस्तियेम्यवोद्रेः । 
पच्चारादङ्ष्ने द्यं परिणाहे षडङ्गः ।! 

चेणवः खादिरे वाऽथ रक्तचन्दनजोऽथवा । 
कौस्यजो वा भवेदण्डो ऋजुः छक्ष्णो व्रणोच्ितः ॥ 

दण्डमाने दधद्र सुषिरं प्रथं समम् । 
साकजः कञ्कभसतस्य दण्डो देये षडङ्गुलः ॥ 

क्कुभस्य रिरत्स्वस्य दीर्ध स्या्चतुरङ्गव्यम् । 

चतुरङ्गव्यविस्तारमुच्छराये इयङ्घच्म्मतम् ॥ 

कक्ुभस्य तु दण्ड तु वीणादण्डन्तरे क्रियेत् । 
परिशोषश्च दण्डान्तः तावान् याति विषिते ।। 



-मतङ्गकिन्नरी 

कक्ुभस रियेमध्यवीणा दण्डान्तमध्यतः । 
तन्त्री भागस्तुरीयांरोऽधिकञच्यङ्गुव्को भवेत् ॥ 

विदभ्याव्काकुमे मूरधरिं ष्णा कर्मवदुन्नताम् । 
परितोऽ्ाङ्गकन्यूना पत्रिकामायसीं समाम्॥ 
नादातिशयसिद्धवथ वीणावादनकोविद्ः ॥ 
साधाङ्गक्दरयै यत्त्वा वीणादण्डस्य मूधेतः ।। 

अ्धाङ्व्टपरीणाहं विदध्यात् सुषिरं ततः 
अधस्तात्तियेगपरं रन्ध्र सोऽमयतो मुखम ॥ 

अधसतादुर्ध्वरंध्रस्य साधेव्यङ्गव्ठके भवेत् । 
मेरुः सगखरन्प्रेण कर्तयां वार्वितो भवेत् ॥ 

मेररंध्रस्य वीणाया दण्डस्य च तथान्तरम् ॥ 

व्य् सयव ज्ञेय मेरुरङ्गव्मुच्तः। 

सा्ाहगव्मन्तरे शङ्कुः स्थरो-मेसेः पुरो भवेत्॥ 

अत्र तियेग्भवेद्रनध्र चख्द्ङ्कवदायतम् । 
सिधूरेणाथवा स्रकजकेनाथवा युतम् ॥ 
शक्षमेष्टकायारवूर्णेन मदे यन्मदने घनम् । 
विमिश्रासतेन कर्तव्यास्सारिकास्सयुश्चतुदश ॥ 
अष्टादश्चाथवा दण्डप्रष्टे न्यस्या यथायथम् । 
ताश्चतसखरो निवेदयास्तु तारसप्रकसिद्धये ॥ 

मेद्रसप्रकसिद्धाथ सारीद्रन्दं परे जगुः । 
वै न्निखानसंजुद्धरगव्याप्चिभवेदिदह् ॥ 

आमन्द्रसप्रकान्मध्यसप्तकावधि युक्तितः। 
साधांङ्गन्परीणाहास्तथा साधाज्व्ययताः ॥ 

गृघ्वक्षोऽधिनरिका यद्रा तञ्चरणायिजा । 
आयस्य: कांस्यमय्यो वा नखिकास्सरिका मताः ॥ 

मौरोर्ध्वतन्तिकापाश्चैतन्त्यो दवे शड़जगे यदि । 
हृस्वा पश्चमगा चेत्स्यात् षडजग्रामो भवेदयम्॥। 

ऊर्ध्वतन्त्री यदि भवेन्मभ्यमस्वरयोगिनी । 
तपा तन्तरिकाद्रनदर षड़जमध्यमगे यदि ॥ 
मध्यमन्राभगा ज्ञेया तदेय किंनरी बुधेः। 
येन येन स्वरेणेवे योगस्तन्तरयाः ्रतन्यते ॥ 
सारणाभेदमाश्िय सां स्यात्तत्तःस्वराह्वया । 
तां तां चामूङेनामस्यामभ्यसेत्तद्विदप्रणीः ॥। 

स्वस्थाने प्रकृतीकृय षड्जस्वश्चतिपेशखम् । 
सरप्रवन्धना स्थाप्या दृण्डप्रषटेऽथ सारिकाः । 
ताखिष्टराग निपुणमार्पेर्छच्छमान क्षः ॥ कुम्भः 

४५५५ | मत्तकोकिख वाण 

मतङ्खः 

बृहदेरीकतो । करे. प. ६०० वर्षकारे आसीदिति केवरमूहा- 
वर्तते । सर्वैरपि सङ्गीतञाख्कतेभिः प्रामाणव्वेनायमाटतः। 

दिषयपराभर्ञे.अस्य कोरर सर्वानतिरिच्यते । 

मतिः- चिताभिनयः 
अनेकञ्चाखपठनादर्थनिधारणं मतिः। 
हृदये सुषुरं बध्वा तियेकूस्तश्चतुरः कर; ॥ 

तस्मिन् दसास्यचखनान्मुखस्थाने तथव च| 
हंसास्य श्रोब्रभागे तु सुची स्यान्मतिरूपणे ॥ 

विनायकः 

--व्यभिचारिभध्वः 

नानाराञ्जविचिन्तनेदापोदादयो विभावाः । शिष्योपदेश्ार्थ- 
विकल्पनसंसयच्छेदादयोऽनुभावाः ॥ 

भरतः 

मतिस्तत्वगता वुद्धिरदुष्टा शिष्टसम्मता। 
सापि निष्यते खोके शाखादेस्तन््वसंप्दा । 
तत्राभान्ति गुणोत्कषेसद स्चिन्तनादयः ॥ 

अनुभावाः । सर्वेश्वरः 

मत्तकोकिलः- मेर्रागः ८ हरिकम्भोजीमेखुजन्यः ) 
(आ) सरिपधनिधस. 
(अव) सधघनिधपरिस. 

मत्तकोफिरावीणा 
मत्तकोकिख्वीणाथ स्वरमण्डरसंन्िका । 
लोकराखानुसारेण रक्ष्यतेऽत्र समासतः ॥ 

साधेदहस्तमितामलर प्रथमां परिकल्पयेत् । 
एतश्चास्य तृतीयां रान्युना द्ये तृतीयका ॥ 

शथान्यापदिकास्तिसरा आयमिष्टादशाङ्कव्य । 
समाना दोषरहिता काया पच्वाङगब्गेच्छरया ॥ 

तत्राद्या साधेहस्ता स्याहितीया हस्तमाधरिका । 
दृक्षिणोत्तरमूटाग्रा वियसौ चैतयोदयोः ॥ 

मध्येन्यस्यानु पट्टिका 1 
दृशयाङ्गव्मनि संयञ्य पुवापरमुखीतु सा ॥ 

दीर्घा तुयो पष्टिका स्यादन्तरा च रघीयसी । 
 इशनाग्रथायम्रयोस्स्यादन्तरं यदिह हयोः | 

तत्राल्पपष्िका कायां पूर्वपर्िकया समा । 
उत्सेधपिण्डयोरेकां परे तीश्चान कोणगाम् ॥ 



बृत्तकोकिंला वीषा ४५६६ 

वदन्ति पद्टिकामस्याः पार्थ स्या्पटष्टिकान्तरम् । 
तदन्तरेङ्गनदद्ा्तियगीानकोणगाम् 

एवं यच यथा ष्णा सम स्यात् श्िष्टसंधिकम्। 
संयोज्यानि तथाकाषठन्यस्य भागं दशाङ्खव्यम् ॥। 

चर्मणा मुद्रयेच्छेष यन्लमाच्छादयेहढम् । 

गक्ष्णकाष्ठेन यन्वस्य या तियेक्पट्िका स्थिता ॥ 

दिश्युत्तरस्यां या चास्याः पष्टिकापश्चतो गता । 
तस्या रध्राणि कुर्वीत विद्धान् द्वाविति तथा ॥ 

यत्र च स्यादधोरन्ध्पैक्तिमध्यगतं तथा । 
उर्ध्वपक्तिस्थरन्ध स्यादेकस्यामेव वा बुधः । 

कुयात् दार्विति रन्धान्येषु रन्धेष्वमुक्रमात् । 
देमादिधातुजान्वापि गजदन्तमयानथ । 
विचित्रान्दारवान्वापि छुयोच्छैकून् यदच्छया ॥ 

द्योः पद्विकयोयक्ता कचिद् द्रे अपि पिके । 
स्यातांमीश्चानक्रोणान्ते तत्र दक्षिणतः सिता ॥ 

पष्टिकाद्रयमूटस्पक् पटिकाया बहिः पुनः । 
छस्या भागेऽङ्ग वमितं दण्डं छुयोष्टिचक्षणः ॥ 
विस्तारे च तथायामे पष्टिकासंभितं -सुधीः 
तस्मिन् दण्डे प्रकुर्वीत रन्धरदरार्षिरातिं कमात् ॥ 

सप्त षडा पत्रिकास्स्युरत्र यन्बाञुसारतः। 
रन्धरमाने यवधि स्यात्तेषां प्रथससप्तके ॥ 

रन्ध्राणां कल्पयेद्धीमान् साधेद्धियवमेतरम् । 
द्वितिये च्रियर्व साध त्रियवं तु तृतीयके ॥ 

अथवानुगुण रागनिष्पत्तेरन्तरं मतम्| 
समा क्ष्णा घना सातिस्थुहसुक्ष्मटढा अपि ॥ 

पटरसूत्रमयीस्तन्त्रीर्विद्वानेषु प्रकर्पयेत् । 
तासा प्रान्तान्तर धीमान् बध्रीयाच्छन्छ्ुषु क्रमात् ॥ 

तत्र या उत्तरास्यप्न तन्त्यस्तारारूएतास्सु ताः 
मध्यस्यानगता मध्या मन्द्रास्तासामघस्िताः।। 

दार्विंसतितमा यातु सवीधस्ितया सिता । 
सनादरन्धपूलयैथ ख्याताञुरणनासिमिका ॥ 

वाद्यादिवादर्न चास्यामेकतन्तरीवदीरितम् । 
निर्दोषराकज वाथ श्रीपर्णीदारुसंभवम् ॥ 

केचिदेतां यन्त्र कष्टैनैकेन वण्यते | 
अष्टादशाङ्गक दर्यं त्वायामे सार्थहस्तकम् ।। 

मत्तचेष्टिवष् 

सुन्दरं काष्ठमापा्युत्सेषे चतुरङ्गम् । 
एतर्का् तथातक्ष्यं यथा हीयेत देध्येतः ॥ 

दृतीयांशं परिस्यञ्य रद्रकोणान्तमेव वा । 
यां योद्ग्दिगिवस्यास्य काष्ठस्येहान कोणतः ॥ 
दिब्ङ्गगिमितोधस्तायत्र भागो नवा मवेत् । 
द्श्ाङ्खव्यनि संलयञ्य दक्षिणादधंभागतः ॥ 

यथास्याः परितः पिण्डे सानमर्ाङ्गगेन्नतम् । 
अह्गव््यै समन्विष्यन् विदधीत खर्नितं तथा ॥ 

दशाङ्गव्मितो भागो यः परो दारुणोऽब्र च। 
खनिं कत्वोपरि हृदे चर्मणा मुद्रयेदिदम् ॥ 

अङ्गव्येतस्सेधपाश्च च विधायेतदधोसुखम् । 
करपयेदुक्तया रीत्या रागवाद्यादिवादनम् ॥ 
साधेहस्तमितान्मानान्न परं मानमिष्यते । 
भवाँग्बाधकरादेतत् मानं नो क्पयेस्कवित् ॥ 

एतयोमनोर्मध्ये यथेष्टं मानकस्पना। 
प्रकृतित्वादिदान्यासां बीणानामेकतन्त्रिका ॥ 

तदङ्गसर्ववीणानां मुख्ये मत्तकोकिटय । 
भन्याः प्रयङ्गमेतस्यालिख्स्थानेषु यत् रफटम् ॥ 

यथास्थमस्यां भासन्ने स्वरास्सप्रापि तदिदम् । 
षडिधेः करणरेतां चि्गयन्ययस्समेय ताम् ॥ 
उपरञ्जकेतामस्याः प्रयान्ति सकरा अपि ॥ 

मत्तकोकिरायां दस्तव्यापाराः 
मत्तकोकिडवीणायामेतद्धात्वादिवादनम् । 
एकतन्त्यादिवीणासु यथायोगमवस्थितम् ॥ 

यद्यपि स्यदेकतन्त्रीवीणानां प्रकृतिः परा । 
तथाप्यत्रोपदिष्टत्वात्ततरेद मपदिइयते ॥ 

यदेकतन्त्रयौ निर्दि तद्धवेन्नकुखादिषु 
वेरोष्वप्येतदिच्छन्ति वौरिका ये सुशिक्षिताः ॥ 

मत्तगजवपिलसितेम्- षोडराक्षरवृत्तम् 

कषभमत्तगजविखसितमेवेदम्। 

मत्तचेष्टितम् पुवावृत्तम् 
यदां तृतीयसप्रमं तदादयपच्चमे घु । 
तदा तु मत्तचेष्टितं वदन्ति खञ्जकं बुधाः ॥ 

वण परीदं छषद उबेयि एस कोकिडा। वन प्रगीतषट् पर्द 
उपयेषा फोकिखा | भरतः 



असंविष्टः ४७७ मत्तचेष्टितम् 
--ष्टक्षरच्छन्दः शद्रे्टितो नितम्बस्स्यादेष पादोऽकसपणे । 

अत्तुं अ द्धितीयं च षष्ठमष्टममव वा । ` अपवेष्टितमादभ्यादेवमङ्गान्वरेण च ॥ 
गुरूण्यष्टक्षरे पादे य॑त्र तन्मत्तचेष्टितम् ॥ न्थिवे बहुशः प्रोक्ता वन्मत्तलि शुवैर्मदे । 

विरम्बिताङुलाटक । जरगा: | ज्यायन्ः 
मरतः मत्तहीकरणं सस्स्थान्मदे पैवऽयदशेने । 

मत्तमयुरः- देशीतारः गुर्फस्वस्तिकबन्धेन पादयारपसपेणम् ॥ 

ततो मत्तमयूराख्ये ल्यपा खो हरौ गुरू स्परतौ । हस्तयोयगपदैवोद्ने चापवेष्नम् । 

^ स मत्तलिकरण ऊेचिदाचार्यास्संप्रचक्षते ॥ 
मत्तमयुर्कम्-तयोदया्षरतृततम् वेमः 
मतयसगाः ¦ भरतः मत्तस्खरितः- अङ्गारः 

मत्तमातङ्गगामि- टृत्करणम् मत्त गण्डसूचीलीनमत्तापविद्धवलसंस्फोटितकरिदस्तकटी- 
वि | व छिन्नानां सप्तानां करणानां प्रयोगे मतस्छरितङ्गहारः । 

नके मण्डट यत मयुराख्यपताकको । ॥ 
कम्पितं कं हताटृष्टिः च।री च करिगामिनी। _ भवात् 
यत्रेवं छ्ियते चत्त मत्तमातङ्गगामि तत्॥ क (स्य 

कं-हिरः। नन्दी यदि तु भवम्डन्दये, यदि यदि दीर्घाणि । 

मत्त. चारी त्रिगुरुरिदमोक्ता मवति चु मत्तेयम् ॥ 
नयगाः 

प ॥ | धलजुत्रदिसत्तोपि भ्रिययुत्रतिषार्थः। मरतः 

कुसुमवतीति नामन्तरमस्या विते । 
पूर्णितावपसर्पैतामथव्रा चोपसपेतः । 
उद्े्टितापविद्धौ च विधीयेत कराचुभौ ॥ मत्ताक्रीडः--भङ्गारः 
तदा चारी निगदिता मततह्टी तग मदे । ्रमरनु पुरभुजङ्गबरासितवेशाखरेचिवाक्षिप्तिन्नभ्रमरब्यंसितो- 

। केम; | रोमण्डटनितम्बकरिदस्त छकटीषिन्नानां द्वदेश्च्रणानां भयोगे 
मत्तद्िका- नृतरूपकम् मताक्रीडाङ्गहारः। 

यस्यामुद्धाठं स्यास्पुरोहितामायतापसादीनाम्। ` मत्ताकीडा-पुवावृत्तम् 
प्रारब्धानिवाहः साऽपि हि मत्तिका भवति ॥ इय विद्यन्माटेति देवीति च कथ्यते । 

्द्रकथा मत्त येह मदाराष्टमाषया भवति । अष्टावादौ दीधाणिस्यु५दि च पुनरपि हि भतिब॑हुघुगणः 

गोरो चने च कायऽनङ्गवती भावरसविद्धा ॥ भूयश्चान्ते दी त्वेकं यदि भव्रति पदिपदि पुनरपि च तथा। 

मद्िकामोगश्क्गारा कैरिकीचृत्तिमन्थरा। मत्ता डा विचन्माठेखपि च विविधकविभिरपि बहुमिरुदिवा 
एकट्य ङसमश्िष्टविदृषकविटक्रिया ॥ णाणा बिज्जुजोया खे ओ घणपडलनिचयजर्धर समणुगदो । 
गाधा द्विथशनेेता रथ्या रासकताकयुक्। नानाविच्ययौतालकेो घनपटकनिचयजर्धरसमलुगवः। 

अनालक्ष्यकथापृते पश्चादाटक्ष्यवस्तुका ॥ ५ 
| व मत्तमावली- मेररागः (हरिकम्भोजीमेख्जन्यः) 

मत्तद्ि--करणम् (आ) सगमगरिपधरिष. 
घूणमानस्य पादस्य यब स्यादपसपेणन्। (अव) सनिधमगरिस. 
गुरफष्स्तिकपयेन्तं तसवायुचरः करः ॥ भरे 



त्सर् 

मत्सरा- मूर्छना 
पड्जयामे पञ्चमी मूर्छना | 
(आ) मपधनिसरिग. 

(अव) गरिसनिधपम, 
मत्सरीकेतेयपि नामान्तरमस्या दचयते । 

मत्सरीकृता शुना 
मध्यमाखपसरणे सा भवेन्मत्स्क्रता । 

4 स्वरेण मध्यमेनेर्यं स्थुता सागाधिदैपता || 

मत्सरेव मत्सरीक्रता । 

मत्स्यकरणभ्--उस्टुतिकरणम् 
इत्प्टुतरमध्यमाव्रृत्या कुरुते वामपाश्रतः। 
परित्ति तदा यच्च तन्मत्स्यकरणं भवेत् ॥ 

यद्वा कस्यापि करणस्यान्ते तु क्षितिमण्डले । 
उत्तानञ्चयतो मध्यं नितम्बोन्नतिपूर्वकम् ।; 
भावये वामपादर्वेन मत्स्यवत्परिवद्यै च। 

४५९८ | मदु; 

मदः--व्यमि वारेमावः 
मदो नाम मद्योपयोगादुत्पद्यते। स च त्रिविधः । पञ्चविभा- 

वश्च । तरुणमद्ः, मध्यमदः, अपटृष्टमदः । इति त्रिविधः । 

मद्योपयोगादैश्वयाद्वियया चाभिजन्मतः। 
उत्तमसरीपरिष्वङ्गान्मदः सम्पद्यते चृणाम्॥ 
कथिन् मत्तो गायति रोदिति कश्चित्तथा हसति कश्चित्। 
परुषवचनाभिधायी कथित् कथित् तथा स्वपिति ॥ 
उत्तमसत्वः रोते हसति च गायति च मध्यमप्रकृतिः । 

न ` प्ररुषवचनामिधायी रोदिदयपि चाधमप्रकृतिः ॥ 
स्मितजचनमधुररागो धृष्ठतनुः किश्िदाफुछितवाक्यः। 
सुष्माराविद्धगतिस्तरुणमद्स्तत्तमप्रछतिः ॥। 
स्लिताधूर्णितनयनः सस्तम्याुलितवाहुविक्षिपः। 
कुटिर्व्याविद्धगतिर्मध्यमदो मध्यमः प्रकृतिः ॥ 

वेनः नष्ट्यृतिहेतगतिछर्दितदिकाकपैः सुबीभत्सः । 
गुरुसल्मानजिह्वो निष्ठीवति चाधमप्रकृतिः ।५ 
रङ्गे पिवतः कार्यां मदघृद्धिनास्ययोगमासाय । 
कार्यो मदेक्षयो वै यः खु पीत्वा प्रविष्टः स्यात् ॥ 

प्रण्डितमण्डद्ी 

अन्ते समुरपटति छता पादोहालनया कषणात्। सन्त्रासाच्छोकाद्वा भयप्रकर्षाच्च कारणोपगतः। 
उत्तषद्यत्र तदपि मत्स्याय करणे भवेत् ॥। 

` मत्स्यपुटम्- स्थख्खध्वाडनत्तम् 
छञ्चितस्थानके स्थत्वा हृद्ये रिखरद्वयम् | 

ऽयम्यापि हि कार्यो मदप्रणाक्चस्तथा तज्ज्ञैः ॥ 
त एभिभावविरोपैः मदो द्रतं संप्रणारमुषयाति । 

यैरुभ्युदयजुखैवा्ये शोकः श्वय याति ॥ 
अधममदे तु-निमेषोन्मेषविकारः, तारकान्तदैशीने, चश्चुरधो ततः प्रताको प्रसृतौ पुरस्तादुरप्टुतिः पदे ॥ ऽवलोकनं, एते विकाराः। भरतः 

अन्तरारे यद् स्यातां वलने मत्स्यपुच्छकम् । मत् शब्दार्था मिमानः तदहनत्खण्डनान्मद्ः। शारदातनयः न्तंकस्तु ततः कुयोदुत्कटस्थानके सितिम् ॥ --चिताभिनयः 
वेदः मदस्त्वानन्दसम्मोहमदिरासंधमादिभिः। मत्स्यशीला- खी पुरोभागे कर्तरीति चकिता मोहनार्थके। 

दीधपीनोन्नतोरस्का चला नातिनिमेषिणी | कपित्थाङ्खषछठचटनं सोभाग्यार्थनिषूपणे । | बहुश्रया बहुसुता मस्स्यसत्त्वा जरप्रिया ॥ निमीठितारुयदष्टिश्च समरीष तथेव च । 
मरतः अधोमुखो पताक द्वौ चलौ चानन्दद्डीने । मत्त्यहस्तः मुखस्यानेऽधचन्द्रसतु बद्धशभेन्म्पानके ॥ करप्रष्ठोपरिन्यस्तो यज्ञ हस्तस्त्वधोमुखः । च | विनायकः किञ्चिरसारिताङ्गछठकनिघठो मसस्यनामकः । क प त्वर । ; तार्ण द्वः । पुरोभागे स्वय हस्तो मल्स्यर्थस्य निषूपणे ॥ ॥ विकारो यो वरः कीं तै बन्ति मद षाः ॥ 

नि 
म्मे मधुरा-शृतिः - सन्ध्यन्तरम् 

ऋषभस्य तृतीया श्रुतिः । सधा मदस्तु मद्ययजः | सिः 



मदः 

मदः सुरापान भवो विकारः । यश्रा--तमाट्वीभ्यङ्क- रोखरं 

भ्रति ट्र सुरा इति चेट वाक्यम् | सागरः 

यथा-कत्यारादणे शीता किममसयः इति रावणवाक्यम् । 

अथवा-पाननिमित्तः माटविकािमिते इरावलयां मदः। 
भोजः 

मदः 

ख एव स्वानुकूल्येन दरोयन्न खि जगत् । 

य्ति्वचिस्वारित चाम्य कर्वन्यद् उदद्र॑तः ॥ 

खः । दर्पैः । 

मदल्लक्षणम् 
श्॒द्धसाकगसङ्की्णां महलाखिविधा मताः । 

द्धे महरविस्तारः षरण्णवयङ्गलो भवेत् ॥ 

भवविवेकः 

शुद्धमदरूदीष स्यादूनपच्वाशदङ्गटम् । 

शद्धे त॒ मदमु भ षोडशाङ्गलमिष्यते ॥ 

अपःमागात्तदाश्चत्थान्माजनाभस्मकर्पनात् । 

गोचर्मवन्धने काय मुय वख्ये तथा ॥ 

श्यारीत्यङ्गलाभोगसाटगे मदो भवेन् । 

आयामस्तु तदधे स्यात्सालगे महली तथा ॥ 

चतुरज्घख्दीनः स्यार्सङ्खर्भो महः पुनः । 

साखगेऽपि च सङ्कीर्णे कर्तव्यं द ढबन्धनम् ॥ 

तकारो जायते बाटमश्षिकाहस्तताडनात् । 

बाडबञ्बारघारोप्सु थिकारम्येव रश्चणम् ॥ 

स्वसृष्टशक्तो रुरुविग्रहायां ब्रह्मारुरुस्तामनुधावतिस्म । 
तथाम्विायां भुवि तत्सुरोऽस्थो नादस्तु थोकार इति प्रणीतः॥ 

ठेकारः खे मर्द्धाताद्या नादस्स तु तत्समः 
चत्वारि तद्विकथो टे स्युभरं वाद्या्षरस्य वै ॥ 
थोकारः शक्तिरूपः स्यात्तद्धिक्.टे स्युदिरावराशकाः। 
शाखाक्षराणि चैतेषां चतुणा वादरौच तु ॥ 
टवगश्च तवगेश्च कवरश्च जवर्जितः। 
हकारश्च टकारश्च नाना्चद्दप्रसुतयः। 
अलकात्कर्वरीशब्दः चिंशस्काद्यमि वधयेत् ॥ 

उमापतिः 

मदनः-दरीताखः 

मदने गष्टुतो प्रोक्तो | 55 लक्ष्मण 

मदने च द्रती गुरः) ००5 मदन; 

ताले मदनसंज्ञे तु दाख्रयन्च गुरुस्तथा । ००० वभः 

४१९, मद्मन्धरश्रू 

मदचपाटः 

अनन्दसञ्जीवनकारः । कर, प. ६२५० काटः । अर्यं मदनः 

पाङनिघण्ड इति वेद्यप्रन्ध, मदनपारिजातमिति धर्म॑शासप्रन्थ 

लन्यांश्च बहून् भरन्थान् चच्छर ! अष्याखाने विशवशस्महाक- 

विरास । अयं मदनपारः डिल्ोपुराधीश्च इति पच्चाटाधीश्वर 

इति च श्रयते ) 

मदनमारुतम्-मेररागः (खरहरभ्रियामेखजन्यः, 

(भा) सरिगमधनिस. 

(अव) सनिधनिपमरिमगस. 

मदनरेखा- मेखरागः (धीरशङ्कराभरणमेखजन्यः) 

(आ) सगमपमनिस. 

(अव) सनिषधपमस. 

मदनवती--धरवावृत्तम् (तयोददाक्षरम् ) 

अष्टावादौ दीघोणि स्युर्त्वतिजगती 
अन्त्यै दीयसा विज्ञेया मदन्ती । 

सन्धारन्तो वि्जुनो्यं भमदि नहम् । 
सन्धारयन् विद्यदयोतिं रमति नभसि । 

नान्यः 

मदना-श्रतिः 

सन्द्र्षभप्रथमा श्रतिः । 

धेवतस्य द्वितीया श्रुतिः । 

मदनोत्सवः- संगीतशरङ्गराङ्गम् 
मदनब्लयोदश्यां कामदे वादिपूजा मदनोरसवः। 

म्डटी 

मदन्ती- चति 

येवतस्य प्रथमा श्रतिः। 

मदमन्थपम्- दशेनम् 
भामीरख्दन्तरादरक्य परिच्छेद विव्रजितम् । 
शआपूय्रमानमरुणे मदमन्थरमीरितम् ॥ 

अपरििन्नविषयं मदमन्थरमीरितम। 

मद मन्थरम्-देशीलस्याङ्गम् 
मदघूर्णनतच्छाय चछने मदमन्थरम् । 



मद्विलसितः 

मदविलसितः-अङ्गहारः 

= 
छिक्ानां सप्नानां करणानः अयोगे मदषिरखसिताङ्गष्ारः 1 

मकिद्धलः--दे तारः 
मव विह्वरतले त॒ दरतो ढी ब्ष्ुतो । 
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मदस्सलितम्--करणम् 
यम्र डोरे, करी स्थातां मस्तकं परि वाहितम्। 
पयायेण सुः पादौ स्वस्तिकीमूय विच्युतौ ॥ 
मदस्वलितमेतस्स्यासयोज्यं पेञज्य मध्यमे मदे । 
भवर चमरिश्विद्धे चायो कौर्तिधरोऽभ्यघात् ॥ 

ज्यायनः 

खक्ष्मणः 

मदालसम्- स्थानकम् 
शसने द्विगुणः पादो मनागन्यः प्रसारितः । 
शिराश्चिततया यन्न फिञ्चित्पादर्वमुपागदम् ॥ 
ततस्याचचिन्ताकृतं चिन्ताविप्रखम्भमदादिषु । 
अन्यैः पुनस्समास्यातमिरद मन्दाज्साख्यया ॥ 

ज्यायनः --देरीखानम् 

अधिष्ठितासनस्त्वेकः पादोऽन्यश्चरणः पुनः। 
किव्चिररसारितदशीर्षमीषत्पागतं भवेत् ॥ 
यब तत्खानर्कः तन्््मदारसञुदीरिवम् । विपद्विरहनिर्वेदचिन्तोरसूक्पमदादिषु 

मदालक्ष- देद्चीज्री 
चरणा मदिरापानमत्तस्येव विसंस्थुख । 
न्यस्येते यज्ञ हस्तौ च रोखितौ सा मदाठसा ॥ ॥ 

मदाक्रान्ता--गतिः 
मदस्खलनयोरोन मदक्रान्ता गतिमता , 

मदिरा-दष्िः 
आधूर्णितान्तरा क्षामा किञ्चिदश्चिततारका ! 
विकासिता चला दृष्ट्मदिरा तरणे मदे ॥ 
मनाङ् सस्तपुटा ष्टिथां किचिद् भ्ान्ततारद । 
अनवयितसच्चारा युहुः पक्ष्माभरपीडिवा ॥ 

देषणः 

०६७५ 
ग् 

मदिरा सा मदे धीरेर्मभ्यमे परिकीर्तिता । 
अधस्तात्सच्चरन्तीं या किञ्िद्ठक्षिततारका । 
सनिमेषा च सा धीरे मदिराक्ताऽधमे मदे ॥ 

अश्चोकः 
मट्भणः- देश्ीतालः 
महुणः स्यात्त रगणः । 

मद्रकमू-सप्तगीतमेदः 
द्विविधे मद्रकं जञेयं चतुरवतु त्रिवस्तुकम् 1 
शीषंकेण सपरायुक्तं तन्त ज्ञेय त्रवस्तुकम् ॥ 
मदनं मदिति परोक्तं यत्तदराति तदुच्यते । 
मद्रकं हषजननं शम्भो मेगवतस्सद्ा ॥ 
शीषकं सोपवहने विदायां च विभूषितम् । 
एककं विवध चैव तथाप्य॑शद्रयं भवेत् ॥ 
गुरुच्छेदा्टकं इत्वा न्यसेलष्वष्टकं पुनः। 
तत्रोपवहनं कृत्वा ।थमे तु रुद ॥ 
क्षरे कृतीये च ततः स्यासत्युपोदनम् । 
गुव॑कषरे चतुर्थे तु शम्या काया तु पञ्चमे ॥ 
षष्ठसप्तमयोस्ताटः शस्या गुर्वक्षरेऽटमे । 
तत्नाधेकलिकापाते छया हष्वक्षरः पुनः॥ 
गुर्वक्षरे तारगतो योगस्तु किकः स्पृताः ¦ 
तारं शम्यां च ताछ च सन्निपातं तथेव च , 
छयोदेककठे ज्ञेयः कछायोगसतु मद्रके ॥ 

उपवहनं । उपोहनप्। एककं विवधं च विनृण्यी भेदः| 
पदाहरणम्- 

रक्षतु विषमनयनदहनतीत्रतरवापमनुभवतः । 
छतमद्मदेहभङ्गं तृतीयनयनोत्पर शम्भोः 

षाया धवा । जु ह ०००५ महत्कपारधरकमटखसंभव- परमार्थविभवसक्षमासूकष्मसनातनपरम् । एतस्रथमं वस्तु । ड शं इति रुष्काक्षराणि । अलोपवहनरूपाणि । डु चटु सकट सुरासुरमुनिनायक किपुरुषडन्दुनिरतिञ्यवदनसंस्तुतनिजमष्ि- अनम् । इद् द्वितीयं वस्तु । दिग्े दिग्े वासवसद्धाबविभाव वेद्रहस्यपरितानुभाव॑विश्वप्रज वन्देदेवं इति व्रती वस्तु | 

515 लक्मणः 

बजामि तमहं इति चाचपुटेनं शीर्षकम् । 
द्विकल्मद्रकम् 

गुव॑क्षरोणां विश्ेषात्तदेवं द्विकलयुत्पदमते ¦ अव्र चतुमा्रगभैः 
चसुरधिशतिगणेः कठा परिसंख्याता । वस्तुनि अथ त्रिकट स्या- 
दुफरेनम् । उत्तरं स्यासल्युपोहनम् । यदुक्तमुपरिष्टत् कलिकं 



४६१ मद्रकम् 
दिकलिकः वापि नैव स्यादुपोहनभिति, द्विकले निषेधः। 
शङ्करमादिभवं परमेदौ कारणमध्यगतं विनाञ्चकरम्। फणि- 
पतिपरिचेष्टितमूर्ति नियतन तमहं प्रणमामि। इति धवा 
चस्तुत्रयानन्तरं सुन्रह्मण प्रणतोऽस्मि परं सुदीधेनादं इति विवधेन 
षट्करं सी्ष॑कम् । अस्य रागस्तु शुद्धषाडवः। 

चतुप्कर्मद्रकम् 

द्विभोवादुद्धिकस्यापि विज्ञेये च चतुष्कम् । 
लघ्वक्षरे सप्रमे तु द्विभावोऽन्ये विधीयते॥ 

चतुष्कले मद्रके तु करष्टकमुपोहनम् । 
एका टे वा चतस्रो वा एव॑ स्यासप्रत्युपोहनम् ॥ 

यथाक्षरथ्च कर्तव्यो मद्रकस्य तु शीर्षके । 
चतुष्कठं पव्चपाणिः टिके स तु कीर्तितः। 
चतुष्कलस्तु कर्तव्यो शीषकं पद्छपाणिकम्॥। 

चदराहरणम्- 
अवनिवहिमरुदम्बरनीकं सोमसूयेयजमानश्चरीरम् । 
भीमरार्वभवरूपमहान्तं उग्रमीश्यपङ्पाटकमन्तम् ॥ 

इति ध्वा । विवधेन प्रथमे वस्तु । एककेन द्वितीये च । इत्थं 
वस्तु्यानन्तरं पञ्चपाणिना सीर्ष॑कम् । एवं षटसु गीतिषु एकदि- 
चतुष्कलमेदेषु खयमेबोपहनादि कमूह्यम्। स्थाने क्षणमे वोच्यते । 

नीन्यः 

मद्रकम्-द्राविदात्यक्षरवृत्तम् 
भरनस्नरनगाः। 

मधुकरसदशा-धुवावृत्तम् (अष्टाक्षरम्) 

छघुगण इव षट्के यदि भवति मुखे तु । 
चरणगतिधिधो सा मधुकरसदश्चाख्या ॥ 

ननगगाः। पमदयणसुगन्धि । प्रमदजनसुगन्थी । 

मधुकरिका धरवावृत्तम् (सपक्षम्) 
आदौ यदि गुरुणी अन्त्ये निधनगतम् । 
ज्ञेया मधुकरिका उष्णिह्यमिकथिता ॥ 

जादा कुसुमवदी । जाता कुसुमवती । 

मधुकरी- सुषिरवायम् 
कायो मधुकरी रम्या काहखकारधारिणी । 
शङ्गजा दारुजा यद्वाष्टाविङलङ्कलायता ॥ 

अतं पत्काररन्धः स्यादाटकीबीजसम्मितम्। 

सुखरन्धप्रदेशानत मुक्त्वाङ्गखचतुष्यम् ॥ 

भरतः 

भरतः 

भरतः 

मधुकरी 

चेशवत्छवरसंसिंद्धथे सप्र रन्ध्राणि कस्पयत्। 
सप्रानासपि रन्ध्राणां मुखरन्ध्रस्य चान्तरे ॥ 

भधस्तादपरं रन्ध्रे मधुरस्वरसिद्धये । 
कर्तव्ये मुखरन्धरे तु विधातन्या च नालिका ॥ 

ताञ्नजा च यवस्थूा चतुरङ्गछसम्मिता ¦ 
तदृध्यं दन्तरचिता यद्रा रुक्तिविरनिर्भिता ॥ 

कर्तव्या पत्रिका वाथ सुखच््ध्रस्य मध्यतः। 
विषेया शुक्तिकाकासयी यद्वा नखेद्धवा ॥ 

काञ्ची समुच्छसज्नातिसुक्कुखाकारसारिणी । 
अखदीयसी श्चीरपाकान्मधुरध्वनिकारिणी ॥ 

ततोऽङ्गष्ठेन वामेन स्वधोरन्ध्र विधाय च। 

ञ्ुभां मधुकरीमेनां वैश्चवद्रादयेत्सुधीः ॥ 

सस्या सहुरी, महर इदयपि नामान्तरे भववतः। 
महुरस्य विषाणं वा दारुज वा प्रकल्पयेत् । 
अष्टाविंञतिरङ्गस्यस्तस्य देध्यै विधीयते ॥ 

मुखरन्ध्र च तस्य स्यादाटकीबीजवांहि च) 

शग्रतो दथङ्खटं खिद्रं कर्तव्यं कादखाटरति ॥ 

मुखरन्ध्रससूत्रा स्याकेप्रव्या यवमात्तका । 
चतुरङ्ग रदी घां तु युतन्वीं ताम्रनाकिका ॥ 

उष्वै तस्याः पिधातव्या हथङ्कुला शयुक्तिचक्रका । 
दन्तजा बा विधातन्या मध्यरन्धरसमन्वितां । 
देवनाटङृतां शुक्ति काशपुष्पसमाकृतिम् ॥ 

क्षीरपाकान्मृदूभूतां चक्ररन्धे नियोजयेत् । 
शङ्के रन्ध्राणि छुरबीति विददाय चतुरङ्गुलम् ॥ 

ादशचाङ्गखवंरास्य प्रमाणेन विचक्षणः । 

खङ्गवत्ादधोदेशे रन्धदेशादधस्तदा ॥ 

चिद्रमन्य्प्रकर्तव्यमेवं मधुरिका भवेत्। 
ङ्गलीवडामा्गेण छिद्रास्येषु विधारयेत्। 

धअधदरिच्छद्र पिधातव्यं वामाङ्कध्वमुखेन तु ॥ 

सोमेश्वरः 

--नवाक्षर च्छन्दः 

नवाक्षरकृते पादे जीणि स्यु्नैधनानि च । 

गुरूणि यस्यास्सा नाम्ना ज्ञेया मधुकरी यथा॥ 
ननमा; । (उदा) वनमविकश्यगन्धाद्यप् । भरतः 
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मध्यममन्द्रा तारागान्धारा धारिकग्रहन्यासा । 

संपूर्णां समशेषा मधुररवा मधुकरी प्रोक्ता ॥। 

गतारा मन्द्रमध्या च प्रहा्न्या पथेतता। 

समस्वरा च पूण च सता सधुकरीति सा। 

ततः कक्ुभसंभूता ख्याता मधुकरीति च । 

सैवतांशग्रहन्यासा गान्धारेण विवर्जिता । 
समस्वरा सन्द्रमभ्या विभाषा पूर्णतां गता ॥ 

-धतिः 
निषादस्य द्वितीया श्रतिः । 

--युषिरवायम् 

सेच्छयां तदभिक्ञैश्च निमिता वेणवोऽपि ये। 
ते ते विभावनीयास्तु सुषिरतोध्रश्चणे ॥ 

यथां मधुकरी वेणुः च्रिस्सप्तमिरङ्कितः। 
खलु वेणुस्तदा ज्ञेये विदद्धिर्धणुरक्चषणम् ॥ 

` शङ्खश्च कादा चेव शङ्ख ग्रहणमेव च । 
विरोलखा तुरतुरिका वियोगा चवमादयः ॥ 

वाद्यभेदेषु विज्ञेयाः सुषिरातोद्यलश्चणः । 
चतुर्भिर क्षरेयैक्तेः स्वरैरोहदयमेकडाः ॥ 

(एते शोका अतीवलेखकदोषदुष्टा मन्तव्याः) 

बे, घनी, पटौ इति शङ्कहकार्च टकारश्च च्कारश्च 
छायां तर्दारहकाराः श्चङ्गे धतुरतुरिकायां नकारो बिखोडयोगयोः 
सुख्याक्षराः। 

--नवक्षरवृत्तम् 
ननमाः 1 

-- वाद्यम् 

मदरीति नामान्तरमादर्तेषु टइयते । 

अथ वाद प्रत्रह्ष्याभि मतङ्गमुनिसम्मतम्। 
तद्रा्यटक्षणे वक्ष्ये पूर्वोक्तविधिना मतम् ॥ 
निर्दोषी जकष्ठेन मघुतीति च सा स्पृता । 
एकर्विंशय जीमिः मिता तत्र प्रथक् पथक् ॥ 
मधुरी मूलम ङ्गस्य द्धङ्गल्मध्यमम् । 

भवययग्र हधङ्गकेन सवाग चेकर्विशतिः। 
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नून्यः 

नान्यः 

मरतः 

मृषछराद्रे स्थितो ब्रह्मा चामरे पडुपतिस्तथा ॥ 
मध्ये जनदेनः पारो साक्षान्नाम महेश्चरः। 
अद्यन्तयोर्वसुः पत्र ब्रह्मा नामिस्स एरटती ॥ 
कमला पत्रिकाङ्कम्भे जवाल्तु सुधाकरः । 
सप्ररन्धरश्च तम्मिश्र सप्र्वरसमन्वितम्॥ 
तेऽभिश्राण्येकरन्ध्रेण रन्ध्रसण्यप्येकर्चिरातिः। 
मधुयां मूलकं बद्धं दक्षिणाख्येतरेण च ॥ 
सपैरीर्षकरेणैव मतङ्गमुनिना मतम् । 
शप्र चतुरहस्तेन ग्रगदीर्षकरेण च । 
करढयेन सम्पीड्य मधुयो छक्ष्म चोदिता ॥ 

पीडिता दक्षहस्तेन ब्रह्महलयादिपातकम् । 
पीडिता बामहस्तेन भृणहयां टमेत्सदा ॥ 

पीडिता चेत्कराभ्यां च भवेस्रीतस्सदारिव्ः। 
षट्जमध्यमगान्धाराः स्थायिसञ्रारिणो मताः ॥ 

रागः 

धारौ मधुकरी प्रोक्ता मन्द्रधेवतभूषिता। 
सरिभ्यां निधे भूरि संभवः कछुभान्मतः ॥ # 

५ 

--विभाषारागः 

विभाषा स्यान्मधुकरपै निगेता ककुभाच्छुभा । 
शीघ्रा निषादऋषभैः ग्रहांशन्यासयेवता। 
गहीना मन्द्रमध्याभाक् गातव्या करुणे रसे ॥ 

मटूमाधवः 
---रागः 

कक्ुभोत्था विभषियं निर्दिष्टा या्टिकरेन तु । 
धेवतांराग्रहन्यासा गहीना मन्द्रमभ्यभाक् । 

संपूण < ८ ~ 

समस्वरा च संपूणा करुणे मधुकयसे। ॥ 
जगदेकः 

मधुपचारी 
इयमरोकेन मड्प्चारीत्ति कथ्यते । 

अङ्गलीप्रठभाग हि नृत्तज्ञा मुड्पं जगुः । 
चायते तेन मुड्पचारीत्यन्वर्थसक्जिका॥ 

। निरुक्तिमेषे केऽप्याहुरन्ये संज्ञां डिपित्थवन्। 
मुड़पोपपदश्चियेर्तािति यप्यनेकरः । 
तथाप्यमूर्मया काश्चित् छिरून्ते केःदलेदिताः॥ 

अयोकः 

मधुमती-श्रतिः 

निषादस्य द्वितीया श्रृतिः। सुधा 



भधुमाधती | 

मधुमाधवी --चतुदंशक्षरवरतम् 
वसन्ततिरुकमेव गोमानसमते मधुभाधवी्युच्यते। 

भयुमावतीरागभ्यानम् 

गृहीतमधुपाल्तिकां परसनाथनाथौलिकां 

जपासुमसमारुणां विमलचारूपीताम्बयम् । 

द्वितीयकरसारितप्रकटश्चम्बराडम्बरां 

स्मरामि मधुमा्रतीं मनसि मे सदा सानिनीम् ॥ 
रागसागरः 

परपुरम् 
अञ्याहत मनः पुंसा मदुत्बजनकं ततः। 

हरयन्यपदार्थेभ्यो मघुरं वस्तु कीर्तितम् ॥ 
भावविवेकः 

ददनम् 

रीतलीक्रियते तापो येन तन्मधुरं स्म्रतम् । 

--शारीरभेदः 

मन्द्रे मध्ये च माधुयाच्छारीरं मधुरे मतम् । 
पाश्वैदेवः 

--रङ्ननयुणः 

कितिरकषरैयैक्त शङ्गाररसरञ्जितम् । 
आन्य नादसमोपेतं मधुरं प्रमदभ्रियम् ॥ 

सोमेश्वरः 

मधुरः-- घ्वनिभेदः 
कोकिरखनसंकारो मधुरो ध्वनिशच्यते । 

सोमेश्वरः 

--गीतारुङ्कारः (भुवभेदः) 

गार्ितारेन गीयेत कारुण्ये मधुरो धुवः । 
शद्व्दिसप्तमिर्व्णिरानन्दफर्दस्सदा। 
चतुदरेतो विरामान्तः ताढोऽयं गाम्यसंज्ञकः॥ 

संगीतसारः 

--- प्रबन्धे) नादः 

मधुरः स तु विज्ञेयो यास्तारस्थानकेऽपि सन् । 

श्रोतृचित्ताहादकरो ध्वनिर्ध्वनि विदां वरैः ॥ 
कुम्भः 

मधुरप्रियः-- देशीतारः 
प्रटगा मधुरप्रिये) 515 लक्मणः 

बारदातनयः 

(| च ¢. ४ . 

:4:. 8 

युय भ्रति 

क्षभस्य प्रथमा श्रुतिः । मण्डलीमते तारर्षभस्यच । 
क्षमे द्वितीया श्रुतिः ` पाल्कुरिकि-सोमः 

ऋषभस्य प्रथमा श्रतिः । सुधा 

मधुरिपुमोद विद्याधरलीखा- सूढपरबन्धः 

पदानां दरक यत्र तारे वर्णयतो भवेत्। 
धुवः प्रतिपदं ज्ञेयः कविनामाङ्कितात्पदाव्॥ 
गीत्वाखापं यथारोम प्रतितारे ततःपरम् । 
पाटास्तेनाश्च श्ङ्गासे रसो नायक उत्तमः ॥ 

देवक्चाखामिषे रागे प्रबन्धस्संप्रदर्ितः। 
सविदयाधरलीरखस्यः श्रीपतिम्रोतिकारकः॥ 

मधुरिपुरल्रकाण्टिका- सूडप्रबन्धः 

रागो धन्नासिका यत्र तालो वर्णयतिः स्मृतः । 
चम्पूबन्धः प्रयोगोऽन्ते गमकनिकधा स्वरः ॥ 
तदन्ते स्युः स्वरास्तेनाः पाटादछयुचिरसाश्चिताः। 
प्रबन्धोऽयं मधुरिपोः पुरस्ताद्रनकण्डठिका ॥ 

मध्यचक्रा - मुड्प्चारी 

छ्ितस्स्थापितो यत्र रमित: इदितः पुनः, 
स्थाने सा मध्यचकेति चारी प्रोक्ता विचक्षणः ॥ 

ध्षोकः 

मध्यदेहा- रागः 

संल्ला सरितगमका सधनिबेखवत्तरा । 
मापन्यासा रिपलयक्ता मध्यदेष्ेति कीर्तिता ॥ 

मधभ्यमदेदा. . .. . .पन्यासेन युता समधेः। 
पद्वमरिषभविहीना सस्फुरितेगेमकविन्यासेः॥ 

मन्यपताकटस्तः 

पताकामिधहृस्ते तु फुश्िता स्यात्कनीयसी । 
नाश्ना मध्यपताकोऽय बिन्वकद्र निरूप्यते ॥ 

विश्वकद्रुः शुनकः । गशछारजेखरः 

म॒ध्यमः-- कवितारचनामभिः 

वेचिञ्य सौकुमाय च यत्र सङ्कीर्णतां गते । 
भ्रजेते सहजादायेञ्चोभातिरायश्षालिनी ॥ 



मच्यमः ४६४ मध्यममः 
माधुयोदिगुणम्रामो वुत्तिमाश्चिख मध्यमाम्। मध्यमश्चैकवक्ः स्यादधैमवर्णश्तुःकरः । यत्र कामपि पुष्णाति बन्धच्छायातिरिक्तताम्। सवीणाकल्शरो हस्तो सपद्मवरदौ तथा ।! 

[ग] ग ]। & नो 9 ( अ, ~ * 9 ॐ ® [9 
मागाऽसा मध्यमो नाम नानःरूचिमनोहैरः ॥ भारती देवतं दपं कुरौ वंसो सप्वजम् , 

कुन्तच्छः ध 4 सदार ष = । गता चन्द्रा रसदशान्तः काञ्च वाहनमस्य तु ॥ मध्यमा किन्नरी 
खुधकरशचः 

1 के) | बृटतीछन्दः, हास्यश्चद्गारौ रसौ, ऋष्यादौ विनियोगः। कौ; 
दण्ड्य दवय िजञथं लिच्वारिशदङगवम् कणति, देवङुलसंभवः, §न्द्वर्णः, ब्राह्मणजातिः, ऋौखवदरीपजः, परिधिर्मण्यमायाश्च द्वियवोनषडज््टः। महोलयेकवासी, कादमीरवासी, सौम्यवासरजः, यजुर्वेदी, भाध्य- 
अस्य स्यात्काङ्ुमं शीर्षमायमे चतुरङ्गव्यम् ॥ न्दिनी शाखा, तिंशदर्षः, कटाचतुष्टयवान् , स्वरकर्मणि प्रयुक्तः, 
साधेव्य्व्यविस्तारं दण्डः पञ्चाङ्गव्टः खलु । चलुःशतिः । पण्डितमम्डलं 
बीणाद्ण्डस्य सुषिरे क्षिपेदण्डं च काछुभम् ॥ मध्यमो मध्यमस्थानाच्छरीरस्योपजायते । तावांश्च परिशेषे सा याबतःपरिशेषणे । भभिमूटाच्च गम्भीरः क्रिचित्तारश्षभावतः॥ 1 
वीणादण्डान्तककुभदिरोमभ्यास्परसितः ॥ ॥ । 
सारिका च यवो माने िंरोनच्यङ्गव्ये भवेत् । स ॥ 
स्यायवोनाङ्ग्षन्द्रो दण्डान्ते सारिकोच्छरयः ॥ मध्येऽ भ्रहो यत् न । 

गान्धारश्चास्पका न्यासो मध्यमस्तु कट मेरोरुपान्ते सारीणामुरसेधस्प्यात्तदर्थतः । कः ति ॥ (र ध न 
सारीणामन्तरस्याथ परिमाणमिदहोच्यते ॥ न न * वठुकक म्भभूयुजा । 

छिकपाठेयादि कटा नव । साधाङ्व्चतुष्कन्तु तल प्रथममन्तरम् । । ( 
सयवच्यङ्खघ्ट ज्ञेयं दैतीयकमिहन्तरम् ॥ व्यादिः रागः 

र म् {रागः 
तृतीयमन्तरं उयंशाभ्यधिकैःरङ्मैखिभिः । ष वा नक या ॐ करत धवतीषड्जमध्याख्प्राजातिदयससुद्धवः । 
^ र मध्यमन्यासवानेशष्षड़जोऽत्पद्विशरतिश्वरः ॥ 
साध्यङ्ग्कं जञेयं यवैकोनाधिकं पुनः । ऋषमो धैवतो वापि स्याद्पन्याससंश्रयः। 
षष्टे यवहय न्यूनमङ्> सप्तम तथा ॥ तदा सञ्ञायते रागो नान्ना मध्यमकैशिकः॥ 
यवोनमङ्गच्न्सन्थरं दशमे मवेत्। रः 
सपाद व्म्मानानि ब्रीण्यन्यान्यन्तराणि च ॥ षड्जो मध्यमन्यासे पैवतीषडजमध्ययोः । 
स्यादेकाङ्गक्मानेन चतुदैशमिदहान्तरम्। मध्यमगेशिके ज्ञेयः स्वल्पद्ि्ुतिकस्खरः ॥ 
सारीणामयकं साथयवमानामिहस्मृतम्॥ | कदयपः 

र ध्प्रमभ्रामः अललापि उयङ्गछं वीणा दण्डस्य परिरिष्यते। म म = ध 
छक्ष्मरोषं विजानीयाद्रहतीर्िज्नरीगतम् ॥ म निषादस्य गतायतेः। ४ कुम्भः धैवतस्य च दौवैस्यान्मध्यमयाम उच्यते \ 

गरदः 
+ यत्र संवादिनो स्यातां निद पच्चमयैषतो । 
ुकतुण्डोऽपविद्धो हि मध्यभखरनिणेये । ऋषभस्य तथ। तद्ज्ञेः मध्यमप्राम इष्यते ॥ खारः | 

मध्यमः न लेप्य मध्यमग्रामे पद्मो यवतः पुनः। 
| यदान्योन्यविप्ैस्तश्रती पञ्चमयैवतौ ॥ नादः सुमुर्थितो नाभेरुरःकण्ठसमाहतः। वि | 

नामि प्राप्तः पुनर्मध्यस्थान.े मध्यमः स्मृतः ॥ तदेनं मध्यमग्राम प्रवदन्ति मनीषिणः। 
पञ्डितमण्डली अधिकं प्रामशब्दे द्रष्टव्यम् म्भ 



-अध्यमभ्रामः 

--रागः; 

मङ्गारहास्यरसयोयेदि सुख्यभूतः 
षड्जशछरः फुरति चांशपदप्रतिष्ठः। 

सम्मूङधैना यदि भवेदिह शुद्धमध्या 
गोदानिके यदि ततुर्वितनोति तानम॥ 

संवादी च विवादी च क्रमाचेन्मध्यमर्षभौ । 
अमाद्धेवतगान्धारौ दुैलातिबलौ यदि ॥ 
गान्धारीमभ्यमापञ्चमीजातिसमुद्धवः। 
निषादाख्यस्रभ्चेव सच्ारी जायते यदा ॥ 
गणेन पञ्चाबणेन वेदनेन समाधितः | 
तदा संपद्यते रागो मध्यमामनामकः ॥ 

ग न्सिः 

गान्धारीमभ्यमाजालयोः सप्म्योस्समुर्थितः। 
षड्जांरो मध्यमग्रामो मध्यमो न्यास एव च ॥ 

करटयपः 

गान्धारस्यापिपयेन निषादस्य गतागतैः । 
धैवतस्यातिदौ बेल्याम्मध्यमग्राम उच्यते| 

मतङ्गः 
अय क्रुडुमियामटश्चासने शूपकोखापकाभ्यां विस्तृतः । 

मध्यमदेहा- रागः 
सधमेर्मध्यदेहाया ससन्द्रा रिपर्चिता। 
गन्योगैमकसंयुक्ता तारगान्श्रास्येवता ॥ 

मोक्षः 

मरभ्यमष{ड्बः-- रग 

वीरसोद्राद्वतरसे ऋषभांरपरिमदात् । 
पद्छमन्याससंयोगादपन्यासस्तु धैवतः । 
स्यस्पपञ्छमकः म्रोक्तो रागो मभ्यसषाडवः॥ 

नान्यः 

मभ्यत्तस्वरमन्लः 

तस्यं हृदयाय नमः। ओखः शिरसे खाहा। अनुगतः 
शिखाये वषट् ।` समः कवचाय हुम्। उपरिः नेत्रत्रयाय 
वौषट् । उपपदा्राय फट् ¡ मित्रषिः सुप्रतिष्ठा छन्दः । 
घ्रावित्री देवता रेडीसेंम नमः। 

जगदेकः 

मध्यमस्वयाभिनयः 
पताक्रौ स्वस्तिकौ कत्वा शिरसा विधुतेन च । 
रेवाख्यस्थानकछनापि कटिचिन्नेन वा पुनः । 
दृष्टया च हास्या धीरे रभिनेयोऽत्र मध्यमः ॥ 

दामोदरः 
32 

४६५५ मध्यम्मदिः 

मध्यमाकयारम् 
अथोच्यते मभ्यमिकाकपारुश्ष्माघुनां मभ्यम एष चाराः। 
न्यासोऽप्यपन्भास इहं ग्रहख्य स एव तत्रेयवधारणीयम्। 
अल्पे निषादर्षभपच्छमाः सगान्धारकाः तत कटा नवैव ॥ 

रघुनाथः 

भथ मध्यमश्च: स एवापन्यासः प्रहथ्यैव । 
धेवतबाहूस्ययुतं प्र्हीणषडजस्वरेण संयुक्ताम्॥ 

युतमस्पतया गान्धारषमपच्वमनिषादानां । 
नवकटमेव कपाखमपि विद्वद्भिः मध्यमाजातेः ॥ 

इदं चोक्षषाडवेन दे दयां अम्धाठिकया गीयते । 
गान्यः 

मध्यमादिः--मामरागः (वीणायां वादनक्रमः) 

मध्यस्धानस्थितं कृत्वा मध्यमं स्थायिनं स्वरम् ) 
परानारुद्य पनिसान्स्भरान्पश्च कमेण च ॥ 

अवरोहणतः स्थायिपयेन्तान वृतं यदि। 
हन्ति खसथानमास्यातं मभ्यमादेस्तदादिमम् ॥ 

खष्यानन्नितयेऽन्यस्मिन् द्यधेमधेशिते स्वरम् । 
तत्तद् द्विगुणमारुद्य पूवं खस्थानमाघ्रजेत् ॥ 
षाडवादिषु रागेषु पूर्वपूर्वखरस्य तु । 
क्रमाद संभवे गच्छेत्सर्वन्रेव परस्परम् ॥ 

यद्रत्ाकरकारेण मन्द्रमारभ्य वर्णितम् । 
रागाखपनमेतन्मे रक्तिहदारेने सम्मतम् । 

यातसिस्थानखा भोऽस्मिन्नथ सानान्तयासितेः। 
न भवेदुद्रता र्तिः फुतस्तेन तदुच्यताम् । 

पश्चस्वरावरोहश्च षड्जे स्थायिनि भन्द्रगे । 
संभवेदपि नो तस्मास्ससथानं खाप्यते कथम् ॥ 

षड्जतः सायिपयंन्तमवरुह्य यदीरितम् । 
धेवतस्याभिहनन् तदभावे कथ हि तत् ॥ 

तस्मात्सर्वेषु रागेषु मध्यस्थ कश्छन स्वरम् । 

स्थायिन परिकस्प्येष्ट रागारपनमारमेत् ॥ 

वेमेन मध्यमादेः मन्द्रमन्दरस्थायित्वमेवोक्तम् । तन्मतमनेन 
खण्डितम् । 

कुम्मः 

--रागः (वदो वादनक्रमः) 
आदौ शायिनमाद्याय मध्यम तदनन्तरम् । 
तृतीय कम्पितं कृत्ता तृतीय तु विस्य च ॥ 



मष्यमदिः 

यथा सायिखरे न्यासः स्वस्थानं प्रथस तदा । 
स्थायिनो मभ्यमात्छरंतवा तृतीयं कञ्पितस्वरम् ॥. 

चतुथं पद्मे चैव चतुथे च द्वितीयकम् । 
छवा महे न्यस्यते चेत्स्स्थानं स्याद् द्वितीयकम् ॥ 

स्थायिस्वराचतुथ च समात्रय खरं ततः । 
स्थायिन तत्परं कृतवा तुगीयस्वरमेय च ॥ 

पद्म तु विरम्ज्याथ वादयेत्षष्ठपञ्चमो। 
दवितीयं च खरं करत्वा सायिन्यासे यदा भवेत्, 

तदा तृतीय खस्था कथितं रागवेदिभिः। 
स्थायिने वाद यिव्वाथ द्वितीये च तुरीयकम् ॥ 

पच्चम सप्तम कृत्वा अष्टम तु विरम्बयेत्। 
द्वितीयं तत्परं चोक्त्वा द्वितीयं सप्तम् पुनः ॥ 

पद्छमे च चतुथं च द्वितीयं प्राप्य च क्रमात् । 
गहे न्यासान्मध्यमादेः स्वस्थानं स्याच्चतुर्थकम् । 
वेरोषु मुद्ितस्तद्ज्ञेः मध्यमादेभरहः स्रत: ॥ ॥ 

मः 

भ्रथमे स्वस्थाने ठृतीये कस्पिते इटयत्र विवादिस्बाद्धेवतस्य 
बाद्ने क्रियमाणे सागहानिभेवयेव । अतः ते विद्दाय तदुन्तरो 
निषादोऽत्र वैतीयत्वेन मह्यः । 

यथाहुः- | 
असंभवे पूर्वपूरवस्वरस्य तु परंपरम् । 
क्रमेण स्वरमासेहेत्सर्वरागेष्विति स्थितिः ॥ 

तस्मान्निषाद् एव ठृतीयस्वर इत्यह्यः । 

द्ितीयस्स्थाने ठृतीयं रम्पितस्वरं । चतुथं इलयत्न तृतीय- 
चतुर्थसवरो उक्तवचनानिषाद् एव । तृतीयत्वं निषादस्य छक्षणया 
अशितम् । चतुथं तु सुख्यत्वेन । एवे सर्वत्रोद्यम् । विवादिस्वरो 
वञ्येः। वरोष्विति । सर्ववंरोष्वियर्थः। यथा- यस्मिन् वंशे 
यो सुद्रितस्वसो भवति, यथा अष्टादशाङ्करे वेशे सप्तसु स्वररन्धेषु 
मुद्धितेषु षड्जो जायते। स तत्र मुद्रित उच्यते । तथेव कला- 
निधिवंदे मन्द्र्षभो मुद्रितः मयु्वंदो मन्द्रगान्धारः। स एव 
हः । ० 8 

--रागः (ओडवः) 
मध्यमादिर्मग्रहान्तो मध्यमम्रामगोचरः। 
अये साय तु गातव्यः शङ्गारे रिधवर्जितः ॥ 

ध 

नाराथणः 

रागः _ 

मभ्यमादिश्च रागाङ्गी भहांख्न्यासमध्यमः। 
५ | मदनः 

१६६ मभ्य 

मधभ्यमग्रामसंमूतो मघ्यमांशग्रहान्वितः । 
मध्यमादिरिति ख्यातः शङ्गारे विनियुज्यते ॥ 

, --रागङ्गरागः 
मध्यमग्ममरागाङ्ग मध्यमादिः प्रगीयते । 
षड्जमभ्यमयोस्तारं मन्द्रवान् मध्यमे अहे ॥ 
मभ्यमो वा धेवतो वा न्यासेनांदोनं मध्यमः । 
्रीष्मस्य प्रथमे यामे शङ्गारे स्यादसौ रसे ॥ 

गायकः राक् प्रयुञ्ज्येमं संपूण वेणिका अपि। 
इष्ठ प्रयुञ्जते रागं तेनासौ भराङ्निवेरितः ॥ 

-मेर्रागः 

मध्यमादौ गधो न स्तो मूैनामभ्यमादिका। 
तत्र त्वैशस्वराः प्रोक्ताः रिमनयो मुनीश्वेरेः ॥ 

भ्रातर्गयः 

रिमनयः। रिषभमभ्यमनिषादाः। 
भय वसन्तभरवजः स्यात् । 

--र गः 

मभ्यमग्रामसंभूता मस्यमांशग्रहान्विता । 
मधभ्यमादिरिति ख्याता शङ्गारे विनियुज्यते ॥ 

एतामेव प्रयुज्यादो वेणिका वांशिकस्तथा । 
पश्चाद्भिमतं गानं म्रछर्वन्ति चिचक्षणाः ॥ 

सहोनिखः 

जगदेक: 

अभ्यमादिश्च रागाङ्खा महाशन्यासमभ्यमा । 

सप्तस्वरेस्तु गातव्या सध्यमादिकमूषैनां । 
संपूण कथिता तञजञे रिधदीनाकचिन्मता । 
मपधनिसरिगम. 

मभ्यमांराग्रहोपेता मध्यमग्रामसम्भवा। 
मभ्यमादिः प्रयोक्तव्या गीतादौ वेणिकादिभिः ॥ 

सोमराक्षः 

दामोदरः 

क) 

 --प्रथमरागः 

स्यान्मभ्यमप्राममवामिरामा 
मांरग्रहान्ताहितमभ्यमादिः | 

......--. वांरिक्वेणिकादः 
सङ्गीयते पूव॑मभीष्टरागात् ॥ 

| मोक्षः 
रागः 

तल्लादिर्मध्यमादिस्स्यान्मभ्यममामसंभवा । 
मभ्यमांरम्रहन्यासा गीयते प्रथमे बुधः 



अष्यमादिरागध्यानम् 

मध्यमादिरागध्यानम् 
सलासहासं परिरम्यकामा 

संचुम्बितास्या कमलायताक्षी । 

स्वर्णच्छविंःकरुङ्कमलिप्तदेहा 

सा मधभ्यमादिः कथिता मनीन्दरः ॥ 
दामोदरः 

मध्यमाध्यानम् 
मन्दारणुन्दकुमुदप्रतिरूपषूपा- 

मिन्दीवरायत विश्ाटविखोखनेत्राम्। 

चन्द्रावतंसपरिचुम्बितपादपद्मां 
तां मध्यमस्वरमयीमनिरौ नमामि ॥ 

जगदेकः 

मध्यमादती- मेर्रागः (श्रीरागमेलर्जोऽयं रागः) 
ततस्तु मध्यसावयां गान्धागाङ्कविवजनम् । 

गधयोः रोपः परमेश्वरः 

_ मेररागः ( खरहरपरियामेरुजन्य ८) 

(आ) सरिमपनिस. 
(अव) सनिपमरिस. 

मध्य्ुङुखहस्तः 

ूर्वोक्तष्टिहस्तस्यानामिकाङ्गष्टयोजनात्। 
नाम्नाऽय मध्यमुककुखो माजौरे संप्रयुज्यते ॥। 

मभ्यमोदीच्यवती- जातिः 

मध्यमोदीच्यवा छक्ष्म ततः परमुदीयेते । 
त्रश: पच्छमो निद साप्रस्वये च दृर्यते ॥ 

गान्धारोदीच्यवा यत्स्यात् शिष्टमस्यास्तु रक्षणम् । 
हि पालः 

अहा: मयरः पञ्चम एव तस्यां चञ्चत्पुट स्तत्र चतुष्कः स्यात् । 

रिखोपतष्ष।डवमव्रवेव संपूर्णतायां पुनरंशमिन्नाः। 
भस्पे स्वरासतत्र भवन्ति सर्वे निगो तदा पद्वमधेवतौ च ॥ 
सखस्पा भवन्त्यत्र हि षाडवत्वे स्याद्वेवतस्यर्षभकस्य योगः । 
सा मध्यमग्ामभवा तु तस्यां सोवीरिका मूरैनिका च मादिः॥ 

, . . प्रोक्षणिके चतुर्थे गाने धवाया विनियोजनं स्यात् । 
भ्यान्मध्यमो न्यास इहाथ षड़जोऽपन्यासतां याति सधेवतश्च।। 

रबुनाथः 

शू्ञाररोखरः 

मध्यर्मल्वोणा 

गान्धारपच्चमीभ्यां मध्यमया विरचिता सधेवलयाः। 
जातिस्तु मध्यमोदीच्यवेति सद्धिस्सदा ज्ञेया ॥ 

इति भरतसत्तम् । 

अरा पद्म एवापन्यासौ षड्जधैवतो यल्न। 
मध्यम एको न्यासो मन्द्रो बहुख्् गान्धारः ॥ 
मेदेऽपन्यासकृते द्विधेव वा स्यासप्रकीर्तिता सद्धिः। 
पूर्ण च मध्य मोदीच्यवेति जातिभेवतीस्थम ॥ 

नाग्यः 

मध्यटुटिता- मुडपचारी 
ुद्धितः स्थापितोऽङ्खि्ेस्टुटितश्च निङुद्रितः । 

समादिष्टा तदा मध्यल्युठिता रृत्तवेदिभिः। 
सहोकः 

मध्यखापनकुदटिता-सङपचारी 
पादश्येदु्टितः पूव पुरः षड्जान्निवेरितः। 
मध्ये निवेदितश्चाथ पुनस्तत्रैव कटिः । 
मध्यस्थापनक्ुटरेति तदान्वथां प्रकीर्तिता ॥ नवायस, 

अशोकः 
[न 

मध्या--श्रुतिजातिः 
हयै, छन्दोवती, रञ्जनी, माजेनी, रक्तिका, रम्या, क्षोभिणी, 

| इति षटू यु श्रुतिषु वर्तते। 

| मध्यमामारितमर्- गीतम् 
एतस्मिन व्यो द्विकलषट् पितापुच्रकतालाः । 'तेष्वादिमे उत्तरे 

तिसः कटास्यजेत्। अन्ते सन्निपातः ¦ दरोषमासारितसामान्य- 
लक्षणे द्रष्टव्यम् । 

मध्यमेख्वीणा 
अथ मध्यमेखवीणा लक्ष्यत इतरत्र चतसपृर्वासु। 
मेढगतस्तन्तीपु ज्ञेया त्वाद्याऽनुमन्त्रपद्ा ॥ 

मन्द्रसयुता द्वितीया वृतीयिका मन्द्रप्रमां दधती । 
पयां समध्यषड्जा तिस्दश्चुतयस्तु पाश्वस्थाः ॥ 
मन्द्रस मन्द्रपमभ्यसयुक्ताः कमतः स्वरस्थितिस्सेव ¦ 
सारौषडजे तेषु प्रामाण्य पूर्ववत्किन्तु ॥ 

पूर्वदिति । शद्ध मेखवीणारक्षणे 
पञ्चमतन्त्रीजसरी तदप्रयोऽ्यौ पुनस्सतन्त्योरयत् । 
तत्संख्याश्च न सार्योऽतीता रागाः परमते रिष्टा: ॥ 

इयमपि । 

मयुतान्यमते . पञ्चमतन्तीषु पूर्ववच्छेषम् । 
याग्यो मन्द्रसतन्त्रयाः शुद्धममृदुपौ मतन्त्यां यत् ॥ 
पुवांस्तिखस्तन्तरर्विनाऽत् तन्त्यां तु मध्यषड़जस्य । 
त्रिस्यानस्वरसिदधये याप्यन्ते सारिकाः कथित ॥ , 



मध्यमेर्वीणा 

अतितारपच्चमादौ वामे पश्च शुतिस्ु मन्द्रसयुक। 
दक्षिणपाश्च मभ्यसतारसयुक्तेश्ुतीवास्याम् ॥ 
तन्त्यां मन्वत एकोऽतितारमपि कृतरिमोक्तितः प्राच्याम् | 

[भ किन्त्वतितीषरे नादे न खरता रञ्जनाभावात्॥ 
सोमनाथः 

ततः परं संप्रतिमभ्यमेख्वीणा्त तस्यामुपरि स्थतन्त्रीः। 
परप्तस्स्रं प्रागनुमन्द्रषड्ज स्यात्पञ्चमोऽस्यामनुमन्द्रपूर्वः ॥ 
तन्त्री द्वितीया खलं याऽनुमन्द्पर्वेण युक्ता खलु पद्मेन, 
तस्यां निवेदयः खल मनद्रषरडजः तृती ग्रतन्ञ्यां खगमीरयामः। 
तृतीयतन्तरी किर मन्द्रषडजयुक्ता पुरा संप्रति तत तन्त्रयाम्। 
मन्द्रादिमः पत्म एव वेधः चतुर्थतन्त्यां स्वरमामनामः॥ 
तन्त्रीं ठु मन्द्रादिममध्यमेन युक्ता तुरीया किङ बाथ तस्याम् 
मनद्रादिषड्जो विनिवेशनीयः पार्वस्थतन्त्ीत्रितयं यदैव ॥ 
उध्वेस्तन्प्रीचयतुल्यनाद तदा भवेन्मभ्यममेखबीणां | 

रघुनाथ ‡ 

मभ्यमेखाऽघुनोच्यते. .... .... 
शदधमेखाख्यवीणा यामूर्ध्वतन्त्रीचतुष्टये । 
युतानुमन्द्रपेनाद्या द्वितीया मन्द्रसेन च॥ 
तृतीया मन्द्रपेनापि चतुथीं म॑द्रसेन च । 
उपरिस्थिततन्त्रीभिश्चतसभिस्समे धृवम् । 
भअधोगतत्रितन्त्रषु समाने श्रुतिता भवेत् । 
सरी खद्धो पतं च्यु्थो प्रयोगे संमतौ न हि । 
वीणवेदिभिरूदिष्टा मध्यमेलेयमीरसी ॥ 

श्रीकण्ठः 

अथोच्यते मध्यमेख्वीणाया रक्षणं मया । 
तन्त्याद्या चानुमन्द्राख्यपच्चमेन युता यदि ॥ 
द्वितीया मन्द्रषड़जेन तन्विक्ा चेतसमन्विता । 
मन्द्रपव्वमसंयुक्ता वृत्तीया यदि तन्विका ॥ 
तुरीया मध्यषड्जेन तन्त्रिका चेरसमन्विता । 
तदा भवेन्मध्यमेखत्रीणा पारख तितन्विा ॥ 
तिसृणां पादर्वतन्त्रीणां वक्ष्येऽथ स्वरयोजनम् । 
आद्या दीप्यभिधा तारषड़जलुस्यभ्वनिर्भवेत् ॥ 
द्वितीया तन्त्रिका ज्ञेया मभ्यपन्नमसंमिता। 
तृतीया मभ्यषड्जेन संमिता अद्धिकामिधा ॥ 
इत्येवं मभ्यमेखास्यवादित्रस्वरयोजना । 
अथास्याः पर्वसेदेह वक्ष्ये रस्यैक संमतम् ॥ 
मेरोः पुरस्तात्प्वाणि षडस्यामपि विन्यसेत् । 
लन्त्रीचतुषटये चेवं प्रत्येकं षट्सु पर्वसु ॥ 

४६८ 

ये स्वरास्संप्सु्यैते कमश्चस्तांनरचक्ष्महे। 
भया तन्त्यानुमन्द्राख्यपच्चमाञ्चितया कमात् ॥ 
य॒द्धश्च देवतः शुद्धो निषादश्च ततः परम्। + ^ कैरिक्यास्यनिषादश्च काकस्याख्यनि षादकः ॥ 
पड्जर्षभोच जायन्ते षट्सु पर्वसु षट्क्रमात्। 
तन्त्या द्वितीयया मन्द्रषडजगर्चिंतया पुनः ॥ 
य॒द्श्च रिषभद्डुद्धगांधाराख्यस्वरस्ततः ¦ 
साधारणाख्य गांधाये गान्धायोन्तरसंज्ञ छ़ः ॥ 
ख मध्यमनामा च वराली मभ्यमस्ततः | 
क्रमादमी षट्स्वरस््युः षट्सु तेष्वेव पर्वसु ॥ 
मद्रपच्चमशोमिन्या तन्त्या चाथ तृतीयया । 
यद्धश्च धेवतद्छुद्धो निषादश्च ततःपरम् ॥ 
कैरिक्याख्यनिषादश्च काकल्याख्यनिषाद्कः | 
षड्जः शुद्धषभश्चेति स्वराः षट्सु च पर्वसु ॥ 
तन्त्या तुरोयया मभ्यषड्जगर्जितया पुनः । 
खद्धश्च रिषभः शुद्धगान्धारास्यस्स्वरसतः। । 
साधारणाख्यगान्धायो गान्धायोऽतर संज्ञकः । 
ख्मध्यमनामा च वरालीमध्यमस्ततः ॥ 
एते स्वराः प्रजायन्ते षट्सु तेष्वेव पर्वसु , 
वराली मभ्यमस्यप्रे त्रीणि पर्वाणि बिन्यसेत्॥ 
पवसु त्रिषु चैतेषु तन्त्या तावत्तरीयया । 
कमेण संप्रसूयन्ये पथनीति त्रयस्स्वराः ।) 
तदृष्वे सप्तपर्वाणि विनिवेदयाष्वितेष्वथ । 
भ्य तु दीर्धपवं स्याल्मवाछे तारषड़जकम् ॥ 
रिगादिषट्स्वरोत्पये हस्वपर्वाणि षट् पुनः । 
पीठ संवेरानीयानि तद्भे पवैसप्तमम् ॥ 
भतिताराख्यषड़जस्य स्थितये. विनिवेशयेत्। 
शद्धबभकरं हृस्वं पवैपीठे यथा भवेत् 
तथा मवाठे पीठं च वेणिकरर्विनिवेश्यताम्। 
मेरोः परस्ताद्यत्पवं सप्तमं पद्चमामिधम् ॥ 
अनेन सहजातानि पर्वाण्येकादश्च कमात् । 
एतेषु तारषडजातितारषङ्ंजाख्यपर्घणी ।। 
दे पवेणी पञ्चमयोश्चत्वारि स्ुधरैबाणि हि । 
अन्यानि सप्त पवोणि तत्तद्रागानुसारतः ॥ 
उत्पादीत्पा् वेश्यानि सकटस्वरसिद्धये । 
अस्थां दीर्घाणि पवाणि द हस्वानि सप्र च ॥ 
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एषेकरागमेखाख्यवीणेवं सति जायते । 
प्रबाठे दीधेपवांणि वेशयानि द्वाद कमात् ॥ 

एकादश हस्वपवोण्यथ पीठे निवेशयेत् । 
सवस्थानेषु सकर्स्वराणां सिद्धये यदि ॥ 

तत्सवैरागमेरास्यवीणेव सति जायते । 
न कैरिकीनिषादोऽस्यामस्ति पीठस्थपवेसु ॥! 

वादयन्ति हि तद्खाने काकलीमेव वेणिकाः । 
पीठेऽपि केविक्कैिक्याः पवे हृस्वं प्रवते ॥ 

पीठे. द्वादश्च पवीणि तेन जातानि तन्मते। 
लक्षिते मध्यमेखबीणा सेद द्रयान्विता ॥ 

एतस्यामपि वीणायां स्वराणामेकविंरतेः। 
शुद्धायामिव मन्द्रादिस्थानानीति विनिश्चयः ॥ 

भ्रथमादिषु तन्त्रीषु तद्रदित्येव निश्चयः । 
तन्त्रीराद्यालुमन्द्राख्यपच्चमेन समन्विता ॥ 

मध्यमेखाख्यबीणायां तिक्चस्स्थानविभाजने । 
वरास्तद्रक्तिरभिाय तां निवध्रन्ति वेणिकाः ॥। 

मन्दषड्जादिकासवेव तन्तिकासु तिसष्वतः। 
स्वरान्स्थानविभागेन दशेयाम्येकविंशतिम् ॥ 

तत्र तन्त्यां द्वितीयायां सन्द्रषडजो निवेश्यते । 
तस्यां ग्राह्यास्सरिगमश्चत्वारो निपधादयः॥ 

मन्द्रपव्चमनामा यस्स्तृतीयायां निवेरितः। 
तस्यां पधनिनामानो ग्राह्या न सरिगादयः॥ 

मन्द्रस्थानस्वरास्सप्र तदेवं संप्रदर्हिताः 
मध्यषड्जसमेतायां तुयैतन्त्यामथ सराः ॥ 

सप्र प्राह्यस्सारिगमपधनीति क्रमादमी | 

मध्यस्थानगता एते सप्रसंदर्चितास्स्वराः ॥ 

प्रवाटस्यान्तिमस्थूखपर्वप्रभतिषु सखराः। 
म्राह्याष्षडजादयस्सप्तपी टस्थहस्वपर्वसु ॥ 

तारस्थानगता एव खरा सप्र निदर्चिताः ।. 
एकविंशातिरिव्युक्तास्सरास्स्थानत्रये स्फुटम् ॥ 
एतेषु मन्द्रषड़जस्य ये सरास्स्युरधस्तनाः। 
तेऽचुमन्द्राभिधस्थानसखरा इति विनिर्णयः ॥ 
येऽतितारस्थष जस्य स्वरस्याम्रे व्यवस्थिताः । 
तेऽतितारस्वरा ज्ञेया इति सवे समञ्जसम् ॥ 
अन्नापि स्थानगणने रामो व्नाम तयथा । 
तन्त्रीरा्यानुमन्द्राख्यपख्मेन युता थदि ॥ 

द्वितीया मन्द्रषड्जेन तन्त्रिका संयुत्ता यदि । 
मन्द्रपच्छमसंयुक्ता तृतीया तन्तिका यदि ॥ 

तुरीया मन्द्रषड्जेन तन्त्रिका चेत्समन्बिवा। 
तदा भवेन्मध्यमेख्वीणेत्येतदसङ्गतम् ।॥ 

दितीयायां तन्त्रिकायां मन्द्रषड़जो निवेदितः। 
पुनः कथ तुरीयायां मन्द्रषड़ जो निवेश्यते ॥ 

उश्चोच्चतरनादिन्यञ्चतसरः खलु तन्तरिकाः। 
द्वितीयतुययोस्तासु दयोस्तन्विकयोरपि ॥ 

मन्द्रषड़जाभिधस्येकस्छरस्य विनिवेशनम्। 
शअयुक्तमिति नेतत्कि पशुपारोऽपि बुध्यते ॥ 

तस्मादस्माभिर्क्तेन वर्मनेव विचक्षणः । 
ज्ञातश््यं मध्यमेटायां तन्त्रीषु खरयोजनम्।। 

स्थानवयखराश्चोक्तबत्मेनातेकर्विंशातिः। 
एकविंडाति संख्याकप्ठरेष्वेतेषु वादके: ॥ 

गायकैच्च चतुदैण्ड्यां प्राह्यास्सप्तदरौव तु । 
तथा हि वादकास्सप्रमभ्यस्थानगतान्स्तसान् ॥ 

तारस्थानगतान् सप्र षड़जमप्यतितारगम्। 
धनीचमन्द्रस्थानस्थावेवं सप्रदशस्वरान् ॥ 

समादाय चतुदेण्डीवादानं छुर्वतेऽखिलाः। 
अय च सारणीमामे वेणिकैः परिकस्पितः ॥ 

मध्यस्थानस्थयोषेन्योर्मध्येत्वन्यतरस्स्वरः। 
गृह्यते सारणीमार्गे चतुदेण्डी प्रसिद्धये ॥ 

प्रायशस्तन सज्ञाताष्षोरोव स्वराः खदु । 
तथापि मन्द्रस्थानस्थधन्याख्यस्वरयोद्रेयोः ॥ 

क्वचित्क्वचिदुपादानास्खरस्सप्रदरोरिताः। 
गायकास्तु स्वरान्सप्त मन्द्रस्थानससुद्धवान् ॥ 
मध्यस्थानस्वरान्स्सप्र तारषडज तथाऽपरम्। 

धनी चेवायुमन्द्रस्थावेवं सप्रदश स्वरान् ॥ 

समादाय चतुदंण्डीगानं सर्वेऽपि छुव॑ते । 
्ोद्रंयो 

धचत्रापि चानुमन्द्रस्धन्यास्यस्वरयोट्रयोः ॥ 

सारणीमागैसंबन्धी स्वरोऽन्यतर हरितः । 
क्वचित्कताममिप्रेय स्वरास्सप्नददोरिताः ॥ 
एतेषामग्रतो ये स्युस्खरा ये चाप्यधस्तनाः । 
क्वाचिद्रीतप्रबन्धादौ टदयन्ते ते स्वराः खद ॥ 
तरपुनस्संप्रदायत्ञेस्तानप्पायेरनाटतम् । 
ययेवं मभ्यताराख्यस्थानौरेव तु खरैः ॥ 
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निवादस्स्याचचतुदैण्ड्यां मन्दरस्ानं व्रथा भवेत्। 
इयाङङ्कव मन्द्राख्यस्थानसाफल्यसिद्धये ॥ 
पक्वसारणिमार्गोऽय वेणिकः परिगृह्यते । 
¶क्वसारणिमागेस्तु ठक्ष्यतामिति चेच्छृणु | 
युद्धमेलाख्यवीणायां पक्रवसारणि वर्त्मनि । 
ये गृह्यन्ते भिकल्पेन तान्स्वरानमिदध्महे ॥ 
मन्द्रस्थानजुषां सप्तसवराणां गणनाविधौ | 
भगय्यतन्त्या प्रदी तव्यास्स्वरास्सरिगमाभिधाः ॥ 
पत्वार एव षड़जादाः पद्चमादिरमगृह्यते । 
पक्रसारणिमर्गे तु तया तन्त्याऽऽद्यया पुनः ॥ 
विकल्पेन प्रदीतव्यः पश्चमदद्धमैवतः । 
भथ द्वितीयया मन्द्रपश्चमस्वरयुक्तया ॥ 
प्ह्याः पधनिनामानस्स्वरा न सरिगादयः | 
पक्कसारणिमे तु तया तन्त्र्या द्वितीयया ॥ 
उपादेया विकल्पेन मभ्यस्ानसमुद्धवाः । 
षड़जदरुद्धर्षभभ्येव शुद्धगान्धार इटयपि ॥ 
वन्त्या तृतीयया चाऽथ मध्यषट्जेन युक्तया । 
मध्यस्थानस्वराणां तु गणने सरिगाभिधाः ॥ 
ल्य एव स्वरा ग्राह्या न पुनर्मभ्यमादयः। 
पक्कसारणिमारने तु तया तन्त्या ततीयया ॥ 
शुदरमध्यमसज्ञश्च वराली मध्यमस्तथा । 
पञ्चमश्चेति संमाह्या विकरन अ्रयस्स्वराः ॥ 
मध्यस्थानसञुद्ता इयस्माभिर्विंनिश्चितम् । 
युद्धमेखास्यवीणायां पक्कसारणि वरेन ॥ 
निवाहकाशचतुदेण्ड् यास्स्वराः पञ्चदरौव तु । 
अलुमन्द्रथयोधेन्योस्स्यने स्यान्मभ्यषङ्जकः ॥ 
इत्येवं शुद्धमेखायां पक्रसारणि वादने । 
ये गृह्यन्ते विकस्पेन स्वरास्ते संम्रदरईिताः ॥ 
अथातो मध्यमेखाख्यवीणायांमभिदध्महे । 
वादने पक्रसारण्या ये स्वरास्तान्विकल्पितान् ॥ 
मन्द्रसानजुषां सप्तस्वराणां गणना विधौ । 
आद्यतन्त्रिकया मराह्यास्स्व राः सरिगमाभिधाः ॥ 

` चत्वार एव न पुनः पञ्चमाद्यास्तदुइवाः। 
पक्रसारणि मागे तु ते गृह्यन्ते विकल्पिताः ॥ 
मन्द्रपव्रमशोभिन्या तन्त्या चाथ द्वितीयया । 
पधनीति स्वरा ब्राह्याख्रयो न सरिगाद्यः ॥ 

४.७७ 

कु 

मनख्ी 

परकसारणि मर्गे तु ते गह्यन्ते विकस्पिताः । 
ततश्च मध्यमेखायां पक्सारणिवस्मेनि। 
मान्ते पक्सारण्यां गाने दण्डयामिव स्पुटम् । 
कणाटान्धतुरुष्कादिपदगानेषु संग्रहम् ॥ 
तारख्थानरि गादीनां छुर्वते ख॒ गायकाः । 
गाने च वादने चैव स्वराणामेकविंशते; ॥ 
विनियोगप्रकारसतु विविच्य परिदर््ितः | 
रुकषितेवं मध्यमेखवीणा लश्यानुसारतः ॥ 

| नेङ्कटमसी 

मभ्या- नायिक। 

प्रिय प्रार्थयते मध्या रतिव्यायामकेिषु | 
स्वय पुनः प्रवतत सहते सुरतश्रमम् ! 
सोपाकम्भे वचो वक्ति सापराधे प्रिये मिथः । 

शारदातः 
मध्या संखक््ययौवना । 
ठल्यर्ञ्जास्मरा ज्ञेया मोहान्तसुरतक्षमा ॥ 

| कुम्भः 

प्ो्यदहितीयनबयोवनवर्तमाना 
तारुण्यपूणंसकटातयवा तु मध्या । 

न्दक्षिमन्मथविखासविमिश्ररम्या 
मोहावेसनमदनोर्सवभेदयोम्या ॥ 

| नीलकण्ड; 

मध्योत्तरद्विरधरः - वीणायां धातुः 
तारयोमेध्ये मन्द्रः । 

मध्योत्तरदिरधरे तारौ मध्यस्थमन्द्रको ॥ 
शङ्गः 

मनः-दरीखस्याङ्गम् 
शङ्गाररससम्पन्नः कोऽप्यपूवों गुणो यदा । 
रक्ष्यते रिक्षितायोतिस्ष्मोऽतिमयभावभाक् ॥ 
अन्य एव तु नाश्याङ्गक्रियायोगायदा ख्यः 
तद्! मनो मनोहारि सुमनोभिरिदं मतम् ॥ 

अशोकः 

मनखी 

छेरोरुपहतस्यापि मानसं सुखिनो यथा । 
स्वकाय स्थिरं यस्य मनखी स पुमान् स्मृतः ॥ 

भावविवेक, 



अस ४७९१ 

मयुः 
धङ्गछेः स्याश्चतुञ्स्वारिशताले सयुकया । 
जिक्षादयेनाधिकया मनुदेण्डम्रमाणतः ॥ 

शीर्षप्रदेशतस्यक्ता साधंमङ्गख्कट्टयम् । 

एकाङ्कर वक्तरन्धर भवेजातिमुखािधम् ॥ 

मुखरन्धात्ताररन्धरमङ्गखानि चतुदेश्च 
कुम्भः 

परिलयज्य भवेतसाधेयवत्तितयसम्मितम् । 
सप्ता स्वररन्ध्राश्च ताररन्धरमितानि च ॥ 

कर्तव्यानि तदन्यानि तेषामप्यन्तरं भवेत् । 
शङ्खरुलितय पाद्न्यूने षट् लिक्षिकाधिकम् ॥ 

प्रत्येकं मितं तच्च सप्रानामन्तसटगम्। 
रिक्षाद्य यवयुगे युकिकेकाङ्गखानि च ॥ 

एकोनविंरतिमीने तथा रन्धराष्टकस्यतु । 

अङ्गखानि च चत्वारि तथा यवचतुष्टयम् । 

वशस्य प्रान्तभागे तु साधमङ्गखकटयम् ॥ 

धवरिष्ट भवेन्मान मयुवदो समासतः । 

धय सर्वेषु वेशेषु परमः परिकीर्तितः ॥ 

त्रिस्थानस्वरसंभूतेः साधकत्वाप्पुरातनाः । 
वणाटङ्कतिधात्वादिमूटेनायमनेकधा । 

वदन्ति बाद्यमेतस्मिन् वाद्यतत्व विरारदाः ॥ 
कुम्भः 

९. के 

भनवः--चतुदैशा । तस्मारफूत्कारताररन्धयोः चतुदेशाङ्गला- 

न्तरत्वेन मयुव॑श इत्यक्तम् । 

मनुष्यशीखा- खी 
भाजैवाभिरता नित्यं दक्षा क्षान्तिगुणान्विता । 

विभक्ताङ्गी कृतज्ञा च गुरुदेवाचंने रता ॥ ` 

धर्मकामार्थनिरता ब्याऽहङ्कारवर्जिंला । 

सुहसिया सुशीखा च मादुष सत्तवमाभिता ॥ 
भरतः 

मनोज्ञगमना-नुवावृ्तम् 
संजसंक्ञिता यदि गणा भवन्ति चरणेषु चाकृतिखसुत्था। 
गुर चान्यमेव यदि तां मनोज्ञगमनां भवदन्ति खट नाम्ना॥ 
कमरायरस्मि भमथि भम्मि सुसुबेष पदुममि। 
कमटाकरे ्रमरायिते सुगन्ध । 

५१५५ 

मनोज्ञा-भवावृत्तम् (सपाक्षरम् ) 
भस्या अभिप्रकारिनीति नामान्तरमस्सि । 

यदि चदुर्थमन्य गुरु तथेव षष्ठम्। 
भवति सा तु नाम्ना निगदिता मनोज्ञा ॥ 

कुसुमगधवादही--(नरगाः) भरतः 

मनोधर्मः- देश्ीास्याज्गम् 
धपूर्वभङ्गोरुचिरमङ्गोपद्गिर्मनोहरेः । 
मनोऽनुक्रखया बलया रचिं चोत्तरोत्तरम् । 
यन्नृत्तं समनोधमं इत्युक्ते यत्तवेदिभिः ॥ 

मनोन्मथनम्- नृत्तकरणम् 
सम्मतं स्वस्तिकौ हस्तो व्याधूते विस्मया च दक् । 
तुरा यतर चारी मनोन्मथननामकम् ॥ 

नन्दी 

सम्मत, स्थान । चतुरस्रा, गतिः॥ 

मनोरथः - रक्षणम् 
हृदयस्थस्य भावस्य सुदिटष्टर्थप्रदरेकमप् । 
अन्यापदेराकथनेमंनोरथ इति स्मृतः 

| भरतः 

यथ--णिगगन्ध इति गाथायां (सप्तराती-५- ६४) ञ्च 
पादपमारोदहमेव चद्धविद्ग्धया कश्चिहुराशय पुञ्चीसञ्गमोत्सुकः 
स्वाभिप्रायद्योतनेन प्रबोध्यते । तत्परस्तुतमे वान्यदपदिश्यम् । भत 
एवाप्रसतुतभरैसा । सापि चात्रेवान्तभूता । 

शमिनः 

हृदयस्थस्य वाक्यस्य गूढार्थस्य विभावकम् । 
अन्यापदेराः कथने मनोरथ इति स्मृतम् ॥ 

भरतः 

यथा--विकटनितम्बायाम्-नायिका-आह अन्यास्वियादि 
अनत्रात्मानमेव सुमनोखतात्ेनापविशति । 

म्रनारमः 

पारेर्बिरुदतेननेश्च प्रबन्धर्स्यान्मनोरमः ॥ 
मग्-मेष्ठः 

मनोरमा-माल्ावृत्तम् 
तुमोनिकाखयः जः गः 

विरा 

--श्रति त 

तारषड्जस्य चतुथी शतिः ॥ 
पाः 



मनोवती 

मनोवती- प्रकृते मालावतम् ८ 
चतुमा्गण एकः पद्छमाक्िक एकः गश्च । 
४ ५ {ग~ 

--युवावृत्तम् (तयोदन्ाक्षरं छन्दः) 
यदि पद्व हि स तृतीयनैधनं 

नवमं द्वितीयमपि तस्य तादसम् | 
चरणे गुरुणि यदि सातिपूर्विका 

जख्ती बुधेर्निगदिता सा मनोवती ।। 
अवरंबिङण रयणीमुहेः ससी । 
भवलम्न्य रजनीमुखं शरी ॥ 
मनोवती भयार्तानां तपर्िद्धिजमन्त्रिणाम्। 
पव्चपाण्योजसा चैषा चिन्ता पठ्वमरागजा । स्रजसजगाः ॥ 

| नान्यः 

मनोहरम् 
यस्मिन्सक्तं मनः पुंसां तान्येव हियते पुनः 
छन्येभ्यो यश्च हरति तन्मनोहरमुच्यते ॥ ` 

मनोहरः मेरराग, 
शदधमेलसमुदभूः षड् जादिः समनोहरः | 
अरोहे गरिमैस्यक्तः आ रोकितपसान्वितः 1! 
धेवते प्राप्य तस्माच्च सश्जिवृत्तोऽले कम्पितः । 
मत् षड़जमासाद्य निचत्तो मध्यम प्रति । 
तत्ाप्यान्दोछितो गे चसैच स्वस्थानरोभितः | द्वितीयम्रहेरोत्तरगेयः ॥ 
गान्धारम्रामे नारदीयतानः 

निरिगमप ! 
-मेररागः 
शङ्कराभरणमेलजोऽय रागः। 

तथा मध्यमवक्तं स्यादवरोहे मनोहरे ॥ 

मनोहरी-मेखरागः ( खरहरपियामेखजन्यः ) 
(आ) सगरिगम पथस. 
(अव) सधपमगरिगसः 

भहोषिलः 

नान्यः 

परमेश्वरः 

मन्न 
(ओ ) स०००्गमन्पण०्०्न्निस, 
(अव) सनि००ध प१०मग०्०्०्स्र. 

मेलस््षणे 

४७९ 

विररहाकः 

मन्दाीरागध्यानम् 

मनोहरीरागध्यानम् 
युधावणंचेरां मदायत्तलीलां 

सद्नङ्गसान्निध्यसङ्गीतलेलम् | 
करिन्यस्तहस्तां छुचायान्यहस्तां 

मनोहारिणीं चिन्तयेऽहं सभाङ्गीम् ॥ 
रागसागरः 

मन्थरम् दरोनम् 
मन्थरं तत्समस्यातं यावङ्कति दिकखवरम् | 

त रारदातनयः 

मन्धुष्टिका--शरव्यकान्यम् 
यस्यायुपहासः स्यत्पुरोहितामालतापसादीनाम् । 
प्ार्धानिवदे सापि हि मन्धु्िका भवति ॥; | छद्रकथारब्दे द्रष्टव्यम् ॥ | भोजः 

मन्दा- नासिका 
रेषच्छासोछवासयुक्ता नासा मन्दोदिता बुधेः। 
चिन्तानियदथोदरोके तथौत्सुक्ये नियुज्य 

अशोकः 

मन्दारगौलः- मेररागः (मायामाल्वगोरमेरनन्यः ) 
(भा) सरिमगमपधपनिस, 
(अव) सनिधपमरि मगस. 

मन्दारी-मेखरागः (नामनारायणीमेटनन्यः ) 
(आ) सरिगमपनिस, 
(अव) सनिपमरिग रिस. 

मन्दारीगोलीरागध्यानभ् 
मन्दारमाखाञ्ितकेशजाखं 

इन्द विनन्तः प्रविरखासलीरम् । 
इन्दीवराश्वीयुतदततरी लां 

मन्दारगीखं मनसा स्मरामि ॥ ` 
रागसागरः 

मन्दालीरागध्यानम् 
सेवन्तिकामुरभिदामविरोलकेशां 

सीमन्तिनीकरसमर्पितचारीणाम् । 
कूमंसने निवसितां सखरशाखिमूङे 

मन्दालिकां मनसि मे सततं स्मरामि । 
~~ रागसागरः 



मन्देमारी + मधूरहसतः 

मन्देमारी- मेखरागः (वनस्पतिमेखजन्यः) 

(आ) सरिमपनि-स. 

(अव) सनिधपमगरि-स. 

मन्द्रादिः-वणारङ्कारः (सञ्चारी) 
स्वरं पूवे समुच्चाय व्यलया्त स्वरद्रयम् । 
त्िस्वरेका कला मन्द्रेणाङ्किताचे परा पुनः ॥ 
आदावन्तस्सित करत्वा पूर्वैवत्तु स्वरान्विता। 

मनाङ्री-मेरुरागः (हरिकाम्भोजीमेरजन्यः ) सगरि रिमग गपम मधप पनिध 
(आ) सगमनिधनिपधनिस. । जगदर. 

(धव) सधपमपगरिस. मन्द्रान्तः- वर्णारङ्कारः (सश्चारी) 
1 

क| अन्यमन्द्रकटा यल मन्द्रान्तः परिकीर्तितः, 
मन्मयः-- तारः गरिसा मगरी पमगा धपमा निघपा 

द्रतद्वय गुरुश्चेकस्तारो मन्मथसंज्ञकर पण्डितमण्डली 
००5५. सोमराजः मग्रः 

री द्रौखो गौ च मन्मथः ॥००।55 मदन सङ्गीतरल्नमालानाम्नो प्रम्थस्य कर्तेति सङ्गीतनारायणादव- 
मन्पथटता- मेरराग ; (कामवर्धिनीमेखजन्य : ) गम्यते ॥ काठ्यप्रकाराकाराह्न्न एव स्यात्त । 

(आ) सनिसरिगमपधपस. मयुरहस्तः--दस्तः 

(अव) सधपमगरिसनिस, सन्दंशादस्ततजन्यां पवा ङ्गस्य थोजयेत्। 
मक ध 

मन्द्रः- 
अटङ्कारविधिरब्दे द्रष्टव्यम् । 

मन्द्रतारप्रसमः- वर्णारुङ्कारः (सश्चारी) 
प्रसन्नादष्टमारंभः तस्माद वावरो्णे । 
मन्द्रतारपरसन्नाख्यमलङ्कारं तथा विदुः ॥ 
सासनिधपमगरिस. जगद्धरः 

मन्द्रमध्यः-वर्णारुङ्कारः (सश्चारी) 
ूर्वोदिताः का यत्र मध्यमन्द्रतया सिताः । 
मन्द्रमध्यमटकारं तमाहुगानपारगाः ॥ 

गसरि सरिग पगम धंमप निषध । 
पण्डितमण्डली 

मग्द्रस्रः 

नीचैः स्वरेण यद्रा स मन्द्रस्वर उच्यते । 
तुरु: 

मन्द्रा-श्तिः 
पञ्चमस्य तृतीया शरुतिः । हनुमन्मतेऽष्टादरेव श्रुतयः । 
(पञ्चमोऽल त्रिश्रुतिः) 
मन्द्रषड्जाद्या श्रुतिः । मण्डली 

मन्द्रधेचततृतीया श्रुतिः ॥ मण्डली. 
षड्जे तृतीया श्रुतिः । 

मयुरहस्तो भ्रमति मयूरे विनियोगवान् 1 
छरुक्कुटादिषु सेदेषु हस्तो ज्ञेयो विशारदैः 

-गौरीमतम् 

हसः 

अस्मिन्ननामिकाङ्छठे शिष्टे चान्याः प्रसारिताः । 

मयूरहस्तः कथितः करटीकाविचक्षणेः ॥ 

(शस्मिन्निति कत॑रीमुखहस्ते) 

पुरोमुखः पुरो भागेरियतिशखिमुखे करः । 

उध्वाधो भागचषटितो रतायां संप्रदरोयेत् ॥ 

पार्वभागे स्थितौ तौ चेद्िहङ्गार्थनिरूपणे । 
मुखस्थे तु चकितो वमनार्थे नियुज्यते ॥ 

फालमागे तु चित अलकापनये तथा । 

फाटमभ्ये तु चछितस्ििरकार्थनिरूपणे ॥ 

नेतस्थानेप्यधोभागे चलितो बाष्पपूरणे । 

पुरोभागे तु चछितदशाद्चवादे प्रसिद्धके ।' 

मयुरहस्तक्ेत्राणि भरतागमकोविदैः । । 
॥8िकायक्छः. 

--स्वरजातिः 

स्वराणामथ सप्ता मयूरः परिकीर्तितः । 
भोमापतम् 

क 

षड्जो मयुरपर्यायङब्देरुच्यते 1! 



मयूरमणिः 

भयुरमणिः - मेकरागः (नरमैरवीमेरुजन्यः) 
(आ) सरिमपधस. 
(अव) सनिधपमरिसः 

मज्ञ 
मयुरललितम्--रृत्तकरणम् 
आयतं कं परातरत्ते साची दृष्टिरुदीरिता । 
चतुरखः करश्चारी ह्यधेमण्डटसंज्ञका | 
यत्रस्थ वर्तते रत्तं मयूररलित मतम् ॥ 

नन्दी 
अत अशयत स्थानम् । कं शिरः । गतिः अभ्रमण्डली । 

यथा-- 
भूम्यां शृष्टतो मन्दं बाह्यतो रमितो द्रतात्। 
यत्रानध्री गच्छतः प्रश्चात् साधेमण्डलिका मता ।। 

.` - करणम् । 
आचरेदरेचितौ हस्तावुरावाुरच्य वृ्िकम्। 
अङ्कं यत्र भमरिकों विदध्यान्र्तको यदि । 
तत्तथा करण प्रोक्तं मयूरलकितामिधम् ॥ ॥॥ 

६ ६ 

" मयूरखकिते तते मयूरस्य तदिष्यते ” इति ज्यांयनः॥। 
मयूरवसन्तेः-मेकरागः (मायामरुवगोखमेरजन्य 
(आ) सरिगमधनिधसः 
(अव) सधपमरिस, 

-मेररागः (गमनश्रममेरुजन्यः) 
(आ) सरिगमपधनिस, 
(अव) सनिपधनिधप्रमरि मगरिगस., 

मञ्ज 

मयुरसारिणी--दाक्षरछन्दः 
रदिखिसारिणीवत्तस्य नामान्तरम् । 

मयुरसारी-मेख्रागः ( मायामार्कौल्मेरजग्धः ) 
(आ) सरिगरिमनिधनिस, 
(अव) स निषपधपमगरिस, 

मयूरी--गतिः 
श्रपदाभ्यां बहिस्सथत्वा कपित्थं हस्तयोर्वहन् । एकेकजानुचखनान्मृयूरगतिरिष्यते 

मस्वसोमन्तः 

मरणब्- म्यमिचारिमावः 
व्याधिजममिघातजं च | तत्रान्त्रकृच्छररदोषतैषम्यायगण्ड- पिटकञ्वर विषूचिकामिरुत्प्यते। तव्याधिग्रभवम्। अभिघातजे तु रख्राहिदंशवि पनन्वापव् गजतुरगरथपञ्ययानपातविनाराप्रभवम्। तत ञ्याधिजे--विषण्णगात्रन्यायताङ्गविचेष्टितनिमीरिताक्षिन- यनहिकषाइवासोपेतानवेश्चितपरिजनावयाक्तक्षरकथनादयोऽयु - भावाः । अभिघातजे- सश्चक्षताहि दष्ट विषपीतगजादिपतितन्ा- पद्हताः नानाप्रकारा अभिनेतव्याः । तत्र रसखक्षते सहसा भूमि- पतनवेपनस्फुरणादयोऽभिनेयाः । अहिदष्टविषपीतयोर्विंषवेगो यथा -- कारयेवेपथुविद्ः दिकाफेनस्कन्धमङ्गजडतामरणानि इत्यष्टी विषवेगाः । 

भरतः 
प्रसिद्धमपि वक्तव्यं मरणं भूतपश्चता । 
विरहन्याधिदुष्कर्मविधिभ्यस्तस्य संभवः । 
जनतश्ोकविण्मू्रसम्भनिषचेष्टतादयः।} 

सर्वेश्वरः 
रोमाञ्रो मुखरोषश्च वैवण्धं चैव वेपथुः । 
हिक्रा सश्च सम्मोहः सप्ता विषविक्रयाः , | इति मतान्तरं 
-- चितामिनयः | 
मरणं द्विविधं प्रोक्तं व्याधिजं चाभिघातजम् । 
रोगाधिक्येन जनिते मरणं व्याधिजं स्मृतम् ॥ 
वियोगोद्रेकजनिते मरणं चाभिघातजम् । 
सुलस्थाने मयूरं तु शिरसः पाश्रमागके ॥ 
पतान द्रोयेचेव विपूची मरणे स्पृतम् । 
कण्ठस्थाने त्वधेचन््रं बध्वा तु तदनन्तरम् । 
पुरोभागे पाशदस्तसत्वभिघाति विधीयते ॥ 

विनायकः 
--विरहावसा | 

स्वैः तेः प्रतीकः यदि नासि समागमः। 
कामाभ्भिना मदीप्राया जायते मरणं ततः ॥ 

। भरतः 
 मराला-देशीचारी 

नन््ावतें स्थितावङ्खी पाष्णिप्रपदरेचितौो | 
पुरतः प्रसृतो यत्र सा मरालाभिधीयते ।} 

मसुवसीमन्तः-मेररागः (चलनारमेटजन्य ;) 
(आ) समगमपधपस, 
(अव) सनिधपसनिधप मगरिस. 

मञ्ज 



(ह | ४७५५ 
मरूपाङ्गम् 

मू नृत्तम् यत्रद्रादः सद्धिं ध्रुवकोऽथ सकृद्भवेत् । 

खानि छुश्चितके वदन्ति विदुधासत्वङ्गेरुपोद्धस्तथा व्यापकाक्षरमिभनरतद्धिधों थं टे देभिरक्षरेः । 

प्रयङ्कैः करवर्वनैश्च करणैयुक्तं पतोकेन च । बद्ध निरन्तरयतिं ्राहस्तं मर्प॑ परे ॥ 

दिक्चक्रामिमुख च यृयमसङ्ृर्सव्यापसतन्य मुहुः 
शा 

आयन्ते श्रमरीमरू न्णिदिता सङ्गीतसूर्योदये । ॥. व्यापकाक्षरेति | कादयष्षोडश | 

॥ ५ ह । दविवारमेकवारं वा यत्रोद्राहो विधीयते 

प्रत्येदरमः-मेखरागः (धीरदङ्करारणमर्जन्यः ) वो नानाविधो य मलं तं प्रचक्षते ॥ 

(आ) सरिमगमपनिस, 
सोमेश्वरः 

(अव) सनिघपमगरिस,. 
ध 

संल उद्रादेण सकृदिवां वाचे चाथ यदृच्छया । 
दे धों „ = त्ध् ठ्या भ 3.९ यत 

मदितः. पादः 
> थां न रीति ॥ भ । 

[भा [द (| 

रर य ध्र या सुनया ।०। ५ 

तिय॑कचरेन मृद्वाति सुव यस्सहि मर्दित: । न ४ सोमराजः 
भरोकः 

| 

नास्ये नृत्ते च योज्यते । यत्र शद्धादिभिबेद्धः खण्डो वर्ण॑सरेण वा । 

वेम: विशालः स्यादतख्यः पथेन्ते तु विरम्बितः ॥ 

मितः विद्िणीनिधौ! १ दीर्णे: कचितक्षापि केोमरेश्चारुगुम्फितः। 

१ । यत्रासौ मलपः प्रोक्तः प्रायिके दीप्ननतने ॥ 

तिथक्तलेनाददाति भ्राम्स्तु स मर्दिंतः। यदादः सङकर कौ 

मर्दने पेषणे वासे योच्यौसावपसपेणे ॥ + क त ५ क ॐ त्। 

सोमेश्वरः ठ्यापकाक्षरभित्रस्तद्भथों टो दोभिरक्षरः। 

, =चीताक्कः 
बद्र निरन्तरयतिं प्राहुस्तं मढ परे ॥ 

मर्म॑ताटः ~ देशीतारः 
् 

रसौ नगौ मर्म॑ताङे माला अत्र चतुदंश । 
ता मटपपाटः--वा्यप्रनन्धः 

मर्माक्षरी-मेख्रागः (खुवणांङ्गीमेखुजन्यः) परटिमटपपाटः स्याद्धिषमेमंटपोपमः 

(आ) सरिगमपनिस. 
शाहः 

(अव) सनिधपमगमरिस. | यः खण्डो विषमे; पाट वयते मरपोपमः। 

भश्च सोऽयं मलपपाटस्तु कथितो वाद्यकोबिदेः ॥ 

मरकम्मू-- स्थानकम् 
| | 

वेमः . 

मरकं तन्निगदितं मण्डले स्थानके स्थितः । मलपाङ्गम्- -वाचयपबन्धः 

हदये न्यस शिखरो ्रठ^नजर शिरो युः । ` मलपं वादयित्वाऽथ तव्राङ्गं वाद्यते यदा । 

कम्पयेर्सौष्ठवेनैव नर्तको विमुखस्ितः॥ ॥ तदा तु मरपा्गाख्यः भवन्धः परिकीतितः ॥ 

| 
वेमः 

प्रटपः! - वाद्यध्रबन्यः 
। 

बद्धदराद्धादिभिः पटैः कृतो वणंसरेण वा । मलवादयित्वा सुव 

कापि वर्णोकरेदपनिः कितः कापि कोम: ॥ पुनमैटपवादेन मलपाङ्गमुदीरितम्॥। 

भूरद्रितकयः प्रान्ते छ्यः प्रोक्तो विरुम्बितः 
भ्वति 

विसतते मरपः प्रोक्तः प्रायशो दीप्रनतेने ॥ मटपान्नं तु मर्पेनाङ्गेन मल्पेन च । 
शारः 



मलयमारुतं-मेकरागः (चक्रवाकमेकजन्यः) 
(आ) सरिगपथनिस, 
(अव) सनिधपगरिस, 

मल्याङ्गी-मे्रागः “८ मायामाटवभौरमेटजन्यः ) 
(आ) सरिगपमपधनिस, 
(अव) सनिधपमपगरिस, 

मलयानिलः- देरीद्रालः 
मख्यानिरुवले तु .खण्डमिश्रौ रघु कनात्। 

मटयानिटहस्तः 
मध्यमानामिके वके तर्जनी च कनिष्ठिका । 
तयोरुपरि संस्थाप्यो मख्यानिख्हस्तकः ॥ 
मलयानिलः पादर्बभागे गवाक्षे मन्दमारते ¦ 
पादर्वभागे पाशर्वमुखः भरभातार्थे नियुज्यते ॥ 

विनायकः 

मरदरी --मेकरागः ( मायामाख्गौकमेखजन्यः ) 
(आ) सरिमपधस, 
(भव) सधपमगसरिस, 

भन्न 

_ हस्तः 

योज्यो मलहरी रागे ताले खाङ्घलस्तक्छः । 

मलहरीरागध्यान्म् 
सरदम्बुदनिभदेदां सुरतरुमृले निवासिनीं युद्धाम् । 
रिवपूजापरतन्त्ीं स्रदरविन्दां मरार ध्याये । । 

रागसागरः 

मलिनं _ दीनम् 
यदश्ुखकिताखोकं मलिनं तदुदाहृतम् । 

शारदातनयः 

-यसरागः 

मलिनस्तु मनाक््यामो भवेद्धयज्ुराप्सथोः । 
निर्वेदादिषु भावेषु प्रयोञ्योऽसौ यथोचितम् ॥ 

वेमः 

मलिना- दृष्टि 

ईेषद्र्ष्टपक्ष्मापरा किञ्चिहर्तिततारका । 
निर्वेदे चाथ वेवर्ण्ये मिनि प्रयुज्यते । 

सोमेश्वरः 

किञ्ितकुच्वत्पुटा लक्ष्याग्यावर्तितकनीनिका । 
शतवन्द्मानपक्ष्मामरा मलिनान्ता च या भवेत्॥ 
सा दृष्टिम्िना प्रोक्ता वेवरण्ये चिक्र स्तिया; । 
विकृतं तदसंखोपभिियेण समयेऽपि यत् ॥ 

सरोषः 

` मष्ट: देशीताखः 
` महताटेऽचन्धिरुघवो विरामान्तं द्रतघ्रयम् । 

|| || ० ० ० जगदेक; 
( दरतद्वयमिति पाठः स्यात् ) 

मलतालेऽच्िखघवो विरामातद्रतद्वयी । 
| || ० ० © कुम्भः 

मह्कः- भङ्गतारः 
छः दचतुष्टथ छः चतुष्टय छौ । 
॥००००।००००॥ नान्यः 

सहारः रागः 

धेवतांरेश्च तन्न्यासः षड्जपच्चमवर्चितः । 
ताडितोऽयं निजस्थाने मह्ारथोडवस्स्मनः ॥ 

सोमेडबर - 

-मेररागः 

षड् जादिमूेनोपेतः षड्जलयसमन्वितः। 
गनिहीनोऽ + महारो वर्षासु सुखदायक: ॥। 
यतो वासु गेयोऽथं मेव इत्यपि कीर्तितः । 
अक्राढरागगानेन जातदोषे हर्ययम् ॥ 

षड्जलय इति । गहांरान्यासाः षड्ज एव । सर्वदा गेयः ॥ 
1 | महोनिकः 

 -रागः 

रक्षणं विनियोगं च भवेन्महारिकासमप्। 
महलारस्य गनियागः पच्चमस्फुरण भवेत् ॥ 

| जग देष - 

भवतांशथहन्यासः षड्जगान्धारवर्जितः। 
ममन्द्रः पञ्चमाकम्पी मह्वारीति च कथ्यते।। 

सोमरागः 



{दः 

--( व॑रो वादनक्रमः ) 

धैवत तु परह कृत्वा सकृदाय च ग्रहम् । 
तस्माट्परं समुच्वाये पुनः स्थायिस्ठरं व्रजेत् ॥ 

तस्मार्परौ दहि रुचाय समाहय प्रहस्वरम्। 
अरहा द्वितीये च कमेणोक्ता रहे यदा ॥ 
न्यासो मस्हाररागस्य स्वस्थानं प्रथम भवेत्। 
तस्य स्वरो द्वितीयस्तु वदोषु स्थायितां गतः ॥ - 

महाररागध्यानम् 
शाङ्खाबदाताङ्गकिकं दधानाः 

प्रखम्बकर्णः करुमुदेन्दुवर्णः । 

कौपीनवासाः शुषिहारधारी 
मह्वाररागः कथितस्तपखी ॥ 

मह्ारीति नामान्तरम् ॥ 

मारकः रागः 

यस्मिन्पद्चमषडजअनिस्वनकथा नास्त्येव मन्द्रभ्वनि- 
गोन्धारस्स च सप्तमस्तु परितो यत्रासि तारध्वनिः। 

न्यासांश्चग्रहयरैवतध्वनिधरे ते घेवतीसम्भवे ` 
मारं चृपमह्लमोहनमुरारातिर्वदल्युत्सुकः ॥। 

नान्यः 

यैनतांशग्रहन्यासः षड़्जपद्वमवर्जिंतः। 
निषादतारो गान्धारमन्द्रो महारकस्स्मृतः ॥ 

मतङ्गः 

मह्ारिका- रागः 
अन्धाल्याया विभाषाया अङ्ग मारिका स्म्रता। 

पव्छम्यशग्महन्यास प्रहन्ता मन्द्रमध्यमा॥ 
हम्मीरः, 

मह्यारी- रागः 
न्यासांशम्रहपञ्चमका च पसारा च तारहीना च । 

गनिहीनापि समन्द्रा समरेषा भवति मह्ारी ॥ 
नान्यः 

तारहीना षड्जमन्द्रा पव्याप्निगेनिवर्जिता । 
पड्मारम्रहन्यासा महारी संदरस्वरा ॥ 

तज्ञः 

अस्याश्ापि विशेषेण यथोक्तेनोपरश्षितो । 

पच्चमोद्भूतसेन्धन्याविवाखापकरूपको | 
नान्यः 

वेमः 

सगीतस्रणिः 

७\७५७ मछिकावसनकः 

अन्धालिका समुद्भूता मलायेथ निगद्यते । 

पश्चमांशम्रहा षड़जमन्द्रा गान्धारवर्जिता ॥ 

एवविधेव म्वारी षड़जपश्चमदु बैरा । 
संपूण कभ्पितस्थाना गीयते टक्षणान्विता ॥ 

सोमेद्वरः 

-मेरुराग । 

गोरीमेकसमुदधूता मारी निस्वरोच्िता । 

रोहणे गहना स्यात् षड्जादिस्वरसंभवा।॥ 
इय सर्वदा गेया ॥ 

---रग; 

न्धाकिकाङ्ग मल्हारी मभ्यमांशयर्ान्विता । 
रिमन्द्रा च गकशुन्या च श्रङ्खारे ताहितस्वरा ॥ 

जगदेक: 

भटोबिखः 

-- (षाडवः) 

पय्चमारायहन्यासा पीना मन्द्रमभ्यमा। 

शङ्गारे दुर्दिने गेया मह्यारी परिकीर्तिता ॥ 
नदियणः 

अयमेव माधवादिरूच्यत इति गोपगोविन्दटीषाकर 
मूर्तिवर्णने माधवादिरियपि । 
मलारी सपदीना स्याद्रहाशन्यासधेबता । 
ओड़वा पोरवीत्युक्ता वषासु सुखदा सदा॥ 

दामोदशः 

मह्छारीरागध्यानम् 
गोरीकृसा कोकिखकण्ठनादा 

गीतच्छलेनात्मपतिं स्मरन्ती । 

आदाय वीणां मिना रुदन्ती 
` मह्वारिका यौ वनदूनचित्ता ॥ 

मेघरागभाया । 

मद्धिकामोदः-देशीतारः 
सद द्रताश्च ज्र्वारो मह्िकामोद संक्खिते । 
12०9०29 वेमः 

पापा धनि धनि जगदेक 

म्धिकावसन्तः- मेर्रागः ( मायामाख्वगी र्मेरजन्यः ) 
(अः) सगमपनिसख. 
(अनब) सनिधपमगरिस. 

दामोदरः 



गह्हारः 

भनल्दारः- मेलकं 
द्धौ सगौ मपौ शुद्धो पतादिगौ मसौ पुनः । 
लिश्च॒ति्स्यान्निषादोऽपि मस्हारस्यापि मेटनम्। 
धव्रतांशमरहन्यासः षड् जपच्चमवर्जितः। 
मल्दासो गीयते प्रातगनविद्याविक्षारदैः 

रागः 

मल्हारोऽप्यथ गान्धारवर्जितष्षाडवः पुनः । 
निषादस्फुरितदरोषे मल्हारीवद्धवेदिह ॥ 

--उगङ्गरागः ( वीप्रायां वादनक्रमः ) 
धेवतं प्रह मास्थाय तत्परं तु विखम्बयेत्। 
पुनः स्थायिस्रं सपरष्ठा द्वितीय च स्रं स्रोत ॥ 
स्थायिनं प्राक् तृतीय च स्वरमीषद्धिखम्बयेत् । 
आरुह्य च प्रहादियं द्रौ वतीयं विरम्बयेत् । 
तद्धस्य स्परमाल्रादवस्द्य ततः क्रमात् ॥ 
पष्ट स्वरान् महांश्च तीन् पुनश्च स्थायिने सरेत् । 
उन्तं स्वरं तत्परं च स्थायिनि न्यस्यते यदा ॥ 

तदा सज्जायते रागो मल्हाराख्यो मनोहरः । 
रागस्येतस्य लक्ष्ये तु क्स्यते पद्मो ग्रहः ॥ 

रागः 

अन्धाल्युपाङ्ग मल्हारष्षड़जपञ्नमवर्जितः। 
धन्यासांशमदहो मन्द्रगान्धारस्तारसप्रमः ॥ 

~ उपाङ्गरागः 

गमन्द्रः सपनिभेक्तो भहांशन्यासधेवतः । । 
अर्घाल्युपाङ्गमल्हारो नितारः प्राब्षि स्मृतः 
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श्रीकण्डः 

हरिः 

बेभः 

इम्मीरः 

भटूमाधवः 

मर्टाररगत्यानय 

बीणातिवादः कटकण्ठनादः 

सुवर्णवर्णः स्पुरदन्जकर्णः। 

कादमीरचित्रशरदिन्दुवक्तो 
 मर्हारनामा नितरां विभाति ॥ 

 मन्हारी-पथमरागः 
विभाषान्धाछिका तजा मल्हारी मन्द्रमभ्यमा । 

पांडा स्याद्धीनगान्धारा शङ्गारे ताडितस्वरया ॥ 

श्रीकण्ठः 

मोक्षः 

महत् 

--र गः 

मर्दारी सपहीना स्यात् धक्तया चोपुजामता । 
धल्येति भ्रहांशन्यासेषु धैवतः । उपजेति उपरागजानां 

सूचनम् । 
मदः 

-मेकरागः ( माल्वगोखमेछः ) 
पल्येण युता प्रातर्मर्हारी रिविवर्जिता । . 
वषास्वपि विरोषेण प्रगेया सुखदायिनी ॥ 

श्रीकण्ठः 

.-उपाङ्गरागः 
पांशन्यासग्रहा मुक्तमभ्यमा गविवर्जिता । 
शङ्गारे स प्रयोक्तव्या मर्हायैन्धस्युपाङ्गका ॥ 

भहूमाधवः 

मन्हारिदेशी-रागः 
मल्हारादुद्रता देरी त्रिधा साधवियुक् सपा । 

। भद्नेः 

मल्हारीरागध्यानम् 
मृणारतन्वी पिककण्ठनादिनी 

गानच्छलेन स्मरति प्रियं स्वकम् । 

विपद्छिकामञ्जुखपाणिरुत्तमा 
मर्हारिका योवनभारसन्नता ॥ 

श्रीकण्डः 

मसृणम्--दशेनम् 
मसणं तत्त॒ विज्ञेयमनुरागकषायितम् । 

्रदातनयः 

मसृणं तु परिज्ञेयमनुसारणरल्जितम् । 
वेमः 

मसृणता-देशीखास्याङ्ग् 

मुग्धा स्निग्धां यदा दृष्टिं तनुते रसनिभेराम् । 
मृत्तदस्तानुगां नृत्ये तदा मसृणता भवेत् ॥ 

भ्ोकः 

महत् ° 
र्घुगरुः अतं वा द्रतपेशक्चया माल्य गुरुत्वात् तालग्रस्तारे 

महदित्युच्यते । 

पतो गुरुटेधुश्धेव महच्छब्देन कभ्यते"। 
द्रुतश्वानुद्रतश्चासिमन्नल्पशब्दे न कथ्यते ॥ 



महत् 

यस्मात्परोऽस्ि स महान् स नो चेदर्प एव सः । 
द्रतस्यानुद्रतापेषष महच्त्वे यद्यपि स्थितम् ॥ 

तथापि चतुरङ्गऽस्मिन् प्रस्तारे सोर्प इष्यते । 
अनुद्रतस्य मरस्तारवाद्यत्वाच्चतुरङ्गके ॥ 

महदेव ष्टुत शाश्वदरप रश्चदनुद्रतम् । ` 

गुवादिकं तु ितय महदरपं च जायते | 
ताटखषस्तार्ः 

महदिण्डम्- खगनृत्तम् 
उलथा चरणद्न्द्रमन्तयाले यदा भवेत्। 
छधदशीर्षपददन्दमुध्वे च वरनद्ररम् । 
भूतले सन्मुखं पाते महदिण्ड तदुच्यते ॥ 

महाकाली-श्रतिः 
तारमभ्यमस्य प्रथमा श्रुतिः पाशैः 

महाचारिः- पूवैरज्ञज्गम् 
भण्डखादिम्रचारो यः स महाचारिरुच्यते । 

दारदातनयः 

सैद्रः प्रचरणान्चापि महाचारीति कीर्तिता। 
भरत 

महत्तर 

स्वान्तःपुररक्षायामाशीसस्वस्ययनादिभिः। 
या निलयमभिनन्दन्ति ज्ञेयास्तास्सुमहतयः ॥ 

महादेवी | 
तत्र मूर्धाभिषिक्ता या छुररीर विभूषिता । 
समतुल्यचरिवा च मभ्यख्या कोधवजिता ॥ 
अनीष्या नृपशीलज्ञा समदुःखसुखासपदा । 
शान्तिस्वस्ययनैर्निय भवेमङ्गरखकांक्षिणी ॥ 

पतिव्रता क्षमायुक्ता अन्तःपुरहिते रता । 
एमिगीणैस्तु संयुक्ता महादेवी प्रकीर्तिता ॥। | 

भरतः 

महान् 
अवाप्तन्यान्यवाप्तानि यस्य सवाणि देहिनः। 
परोपकारव्यसनी स महानभिधीयते ॥ | 

. भोवतिवेकः 

भरतः 

४७९ महाराघ्गूजेरी 

महानन्दः--वशः 
महानन्दासिचे वंशे दण्डमानमुदीरितम् । 
साधेयूकाधिकैरत्रा्टाविंशस्यङकटेसदा ॥ 
मभ्य दशाङ्गं ज्ञेयं मुखतालाख्यरन्ध्रयोः। 
सपादल्ियवीतारायष्टरन्ध्रमितिः प्रथक् 

सप्ररन्ध्रान्तरालेषु सपाद्ङ्कुखकं प्रथक् । 
सर्यूकाच्रितय रन्धराष्टके सामस्तययोगतः । 
सयवद्वितयं मानं शेषः स्याद्र दरवैशचवत् ॥ 

कुम्भ 

महानम्दिनी मेररागः (द्युभपन्त॒वराीमेरजन्यः) 
(आ) समगमपधनिस. 

(अव) सथधनिधमगरिस. 
मख 

मेहाममतालः 
रगणरसगणश्चेव नगणो भगणस्तथा । 
सगणङचेति विज्ञेया महाममाख्यताटके ॥ 

20 माताः 

महारम्भा--अवनद्ध जिः 
अवपाणिकर्णयुक्तं कृतादौ मध्यख्यतुस्यम् । 
वाद द्रतख्यमन्ते जातिः सा स्यान्महरम्भा ॥ 

ताखप्रस्तारः 

भरतः 

- पृष्करवाचे जातिः . 
अभिनवरुप्रपाठः 

अवपाणिकरणयुक्तं कृरबादो मध्यख्यतुस्यम् । 
वाच दरूतखयमन्ते जातिस्सा स्यान्महारम्भा ॥ 

नेपार्पाठः 
 पटुकरुकखटामिति यात्वक्षरेस्समायुक्ता । 
अधमस्मीणां प्रायः संरम्भा नाम सा जातिः 

भरतः 

महाराष्टगूजरी --उपरङ्गरागः 
ग्हुन्यासर्षभस्वरा | 

सदो त॒ रिस्वरा प्न्द्रनिषादा ताडितेतरा । 
उत्सवे पच्चमलक्ता सा महारा्टगजेरी ॥ 

मष्ट्माधवः 

रागः 
उपाङ्गा रिषभाद्या च महाराष्ट च गजरी । 
चात् अश्न्यासयोरपि रिषभः सूचितः 

मदन; 
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राः 

शतः परं महाराष्पूविका गुजरी पुनः। 
न्यासांशभूतक्ऋषभा मन्द्रृषभवर्जिता। 
पद्चमस्वरसंलयक्ता समाख्याता मनी षिभिः ॥ 

हरिः 

--राग 

गूजरी स्यान्महाराष्टी रिन्यासांश्ञा च ताडितां 
निमन्द्रा च पहीनेय उत्सवे विनियुज्यते ॥ 

जगदेक 

-रगः 

पद्मेनोच्छ्िता मन्द्रनिषाद्ा ताडितोः्सवे। 
गीयते रिषभान्तांशञा महाराष्ट तु गुजरी ॥ रम्पी 

--प्रथमरागः 

अपश्चमा महाराघ्री गजरी ताडितस्वरा । 
रिषभांशन्यासयुक्ता निमन्द्रा गीयते बुधैः ॥ 

मोक्षः 

महालक्षणः- तानः 

गान्धारपामे मादीयतानः 
मपनिसरिग. 

महावज्नः- ८ वर्णारुङ्गारः ) 
यथा--सरिगरि, सरि, सरिगम, 

नन्यः 

(१) रिगमग, रिगमग 
रिग, रिगमप, (२) -गमपम, गेम, गमपध, (३) मपधप, 
नप, मपघनि, (४) पधिध, पध, पधतिस, (५) 

प्रतापसिंहः 

महत्रतः- तानः 

रि--खोपः। षाडवः. 
मगसनिधपं कुम्भः 

महावरतिकः- तानः 
मध्यमग्रामे नारदीयतानः. 
पधनिसरिम. मान्यः 

महासनिः- देशीतारः 
महासन्निस्तु विज्ञेयो द्रढय च र्घुद्धयप् । 
द्रतश्छयो द्रतौ ख्श् दरतो खौ यत्र सम्मतः। 
केचिदेनं प्रशासन्ति प्रहमालायुतो भवेत् ॥ 
००।।०।००।०॥ 

 शमोदरः 

न ग ० नज 

९ मात्राः 

५6. मात्राः । 

महासन्नितु विज्ञेयो द्रतत्रयै छधुद्रयम्। 

द्रतररो दती खश्च द्रतो छत्रयसंयुतः ॥ 

॥०००॥०|०॥० |] 

महासन्नितालोडपम् _ देशीनृत्तम् 
महासन्निसतु विज्ञेयो द्रतत्यं खघुदयम्। 

द्रतद्शरो द्रतो खश्च द्रतो खलयसंयुतः। 

मह्ासन्योडप प्रोक्तं तारेनीनेन सूरिमि 

महितम्--दशेनम् 
यदरोनान्मनो जन्तोस्सर्वस्य महिते भवेत्। 

शारदातनयः 

महिषसत्ा- खी 
रथूलप्ष्ठाक्षिदरना- तनुपर्वोदग स्थिरा। 
हरिरोमाच्िता रोद्री छोकटिष्टा रतिभ्रिया ॥ 
किच्िदुन्नतवक्ता च जरक्रीडावनप्रि्ा । 
बृहखाटा सुश्रोणी माहिष सन्त्षमाभिता ॥ 

मही--धरुवावृत्तम् ( अष्टाक्षरम् ) | 
यदि च खलु षष्ठकाहघुगण इह आदितः । 
पुनरपि च सप्तम छघुभवति सा मही ॥ 

(नसलगाः) बहूकुसुमसोहिये~ 

महुरी-रागः 
अथोच्यते महूरिका भिन्नषड़जसमुद्धवा । 
मन्द्राभाग्धेवतन्यासा धवतांशग्रहया तथा । 
गान्धारत्तारा गीतज्ञेमहुरीति निरूपिता ॥ 

भरतः 

हरिः 

महेन्द्रः- देसीतारः 
महेन्द्रे पगा रघुः 

महेश्वरः-देसीतालः 

तगणश्च द्रुतश्चैव ठल्नयै च महेश्वरे! 

ऽ | ऽ | 

ताख्ग्रस्तार्ः 

महोदयः- देशीतारु 
द्गौ दगो दगौ दगौ द्रतौ द्रतौ गुरुद्रतौ । 
दरतो गुरुख्धुबय द्रतौ ष्छती महोदये ॥ 

तीलखभस्ारः 



मागधिकः 

मागधिकः - पराक्रते मालावतम् 

द्विमात्िकास्चयः रः छः गः . 

मागधी-- गीतिः 

निर्निवत्ता च या गीतिः सा मौगधिरिति स्मृता । 

चित्रे म्म मागधिरणष्टो कलाः । 

चिनच्रे चैककरे तारे विज्ञेया गीतिमागधी। 

विरदाङ्कः 

तसेव द्िमात्निकप्रयोगाद्रारतिंके विकर एव तारः । 
द्विगुरु: द्िर्निवृत्ता च चित्रे गीतिसतु मागधिः। 

चित्रे समा यतिः । दरतो ख्यः । उपरिपाणिः मागधी । जोधोभव- 
यवः अनागतग्रहः । अमिसतवःय प्रयोगाः । मागभेदाद्रीतिभिदयते। 
तद्यथा-दक्षिणमारे प्रवृत्ता प्रथुखा गीतिः यथा चित्र प्रयुज्यते सा 
मागधीव्युच्यते । तथैव वृत्तिमार्ग च चित्रे यदा मागधी तदा 
संभावित। स्यात्। वार्तिक मा द्धिः परिवृत्तक्रमेण योञ्यते। एवमुक्तं 
भवति । चित्रे च दहिमाता कला सेव मागघी गीतिः । संभावि 
तया गीवा प्रयुञ्यते तदा चतुमात्रिकवृत्तिर्देनोच्यते। यदा 
तु चित्रे मागधी गीतिः संभावितशचब्दवाच्या द्विगुणिता, अष्ट 
माला प्रथुखाङब्दवाच्या दक्षिणमार्गे भवति । त्रिखिरनिवृत्तिः 
त्रिराव्ृत्तिः मागधी । मगधदेशोद्धवत्वान्मागधी । अतोदाहरण- 
पदे प्रथमकखाः विरुम्बितखयेन, द्वितीया कडा मध्यलयेन, 
तृतीया कला द्रुतङयेन गीयते | 

मतङ्गः 

--चतुष्पदागीतम् 

त्रिख्या त्रियतिश्चेव त्रिप्रकाराक्षरान्विता । 
एकविहतिताला च मागधी संप्रकीर्तिता ॥ 

त्रिप्रकार इति मदङ्गे परिभाषा। 
| रत 

त्रियतिखिरयश्च ठघुष्टुतरार्वक्षरपदेश्च संबद्धा । 
ताछैकविंशतियुता विज्ञेया मागधी तदूङ्ञैः | 

वेमः 

मध्यमस्य प्रथमा श्रतिः जगदेकः 

माधवीति पठिते नास्यरन्नाकरे ॥ 

माञ्जी- मेररागः ( नरभेरवीमेरजन्यः ) 
(आ) सरिगमपनिधनिपरधनिस. 
(अव) सनिधपमगमपगारिस. 
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माणिक्यशोखरः-देशीतारः 
नलौ मोदौ छदौ दो गसो दौ यगणः पुनः। 
तगणश्च प्टुतदचेति त।ठे माणिक्यदोखरे ॥ 

` 9८ भात्राः ताखभ्रस्तारः 

मातङ्गः - तानः 

गान्धारथामे नारदीयतानः 

मपधनिस. 
ननन्यः 

_ स्वरजाति 

अष्टसप्रतिसंख्याभिः स्वरेमातङ्ग उच्यते । 
मोमापतम् 

मातङ्गी- श्रुति 

मध्ययस्या तृतीया श्रतिः । जगदेकः 

मातरज्जनी- मेरुरागः ८ शुभपन्तुवराटीमेटजन्यः ) 
(आ) सरिगमपधनिस.. 

(अव) सनिषपधगरिस. 
भमञ्न 

मातुः-- गीते पदानि 
पदं वागभिघेय स्यात्सा मातुरभिधीयते । 

मातृका प्रजन्धः 
भादाय गीयते यस्यामेकेकं माव्काक्षरम्। 
इष्टार्थेन संयोज्या मातृका सां प्रकीर्तिता ॥ 

ध मतब्नैः 

अकारादिक्षकारान्तमेकेकं मातृकाक्षरम्। 
क्रमेणादौ पदानान्तु सननिवेरय पुनःपुनः ॥ 

इष्टेनार्थन संयोज्य संस्कृते च प्रवध्यते । 
अथवा प्रा्कतेनेव दाभ्या मिश्रेण वा पुनः ॥ 
पदेश्च बिरुदैस्ताङैः गीयते श्रतिसुन्दरैः । 

अहे क ध # 

मातृकंवे समाख्याता सर्वदेवप्रियकरी ॥ 
#् हरिपालः 

ताखानां नियमो नात्र न रागनियमस्तथा । 
प्रबन्धो भावृकानाम स्वेच्छया परिगीयते ॥ 

सोमेश्वरः 

मात्ला--श्रति 

धक्रतस्य प्रथमा श्रुतिः । जगदेकः 
इयं ताटास्चे “. पाद्भागिश्चतुर्भिस्तन्माता स्यान्मन्द्रकादिषु"” 

इति । मन्द्रकेति सप्तगीतिपरदराब्दः। चतुःपादभूत एकस्ताङ 



मलि 

एककटो वा द्विकलो वा चतुष्कटो वा माला्चब्देन गीयते । 
धत्र न छन्दोमात्रा! छन्दसि खघुरेको मातरत्युच्यते । तरे तु 
यथा चतुरश्रजातिः चचचत्पुटतारस्य चतुष्कछस्य गुरवः षोडश 
मात्राः । सेका सात्रा। द्वे मत्रे एको गुरुः । पारिभाषिकताल- 
क्षश्रीयगुरोः स्वाभाविकगुरवो द्वत्रिशत्तुल्या भवन्ति। पारिभा- 
धिकगुरुरूपं चच्त्पुटः एककः, स॒ एक्कटो द्िगुणिवश्चेत् 
पारिभाषिकमाव्राश्चतसः। पारिभाषिकरुरू ढौ । तयोश्वतुष्षटि- 
गुरवः छन्ददशाक्लप्रसिद्धास्तुस्याः । अय चश्चपुटद्धिकल; । 

अस्यदुगयः 

--ताले 
मात्राया रक्ष्म कथ्यते | 

पञ्चटष्वक्षरोचारपरिमाणक्रिया भवेत् । 
मातरा तथैव विज्ञेया रधुगुबादिकस्पना ॥ 

वेभः 

छन्ददशस्े एकष्य छषोरुचारणकालः मात्रेति कथ्यते । 

ताले तु चतुष्पादात्मकं चतुरश्रद्येकक रस्य द्िकटचतुष्कल- 
योव उयश्रस्य एकदिचतुष्कलानां वा रूप मात्रोच्यते । पारिभा- 
धिको मात्राञ्चब्दः ताश्चाखान्नान्यत्र वर्तते । 

मात्रावशिष्टसंदारः 
भास्वरजातिनारके प्ठमस्सन्धिः। 

 दारदातनयः 

माधुरी- हस्तः 

माधुयं मकरः करः । नारः 
माधुय मारुवसन्त इयपि नामान्तरमस्ति ॥ 

माधवमड्ः 

सङ्खातचन्द्रिकाकारः। बाराणसीयः ` 

क. प. 1400 कारे आसीत् । 

माधवप्रियः- अङ्गारः 

करणे वङितोरु स्यादरछितं च ततः परम् । 
पादापविद्धे च ततो डोखापाद॑ं समाश्रयेत् ॥ 

पादर्वक्रान्तं परिवृत्तं सिंहविक्रीडतं ततः। 
एलकाकीडिते पश्चात्कटिकिन्नमतः परम् ॥ 

नवभिः करणेरेभिर्नर्मिवः कुम्भभूसुजा । . 
` माधवप्रियसंज्ञोऽयं प्रयुक्तो साधवाचैने ॥ 

1 1 ति 

४८२ माधुर्यम् 

माधवप्रिया-मेररागः (धीरशङ्कराभरणमेखजन्यः) 

(आ) सरिगरिमगसनिधनिपधनिधयसख, 
(अव) सनिधमनिधपमरिगरिस. 

मज्ज 

माधवमनोहरी- मेररागः (सिंहेन्दरमध्यममेरनन्यः) 
(आ) सगरिगमपनिधनिस. 
(अव) सनिधमगमगरिस. 

माधवभीः- मेरूरागः (धेनुकप्रियामेरजन्यः) 

(आ) सगरिगमधघनिषस. 
(अव)सनिधपमगरिस. 

माधवी--श्रतिः 
मध्यमस्य प्रथमा श्रुतिः। 

मागध्या नामान्तरम्। 

माधवोत्मवकमलाकरः--सूडपरबन्धः 

रचितो गयपदयायेर्वसन्तः पार्थिबोत्सवे । 
वसन्तरागे स्यम्पाह्वताले मभ्यल्याञ्िते ॥ 

गमकारप्निभूयिष्ठः पूर्णकस्पः प्रकीर्तितः । 
पूर्वो पुनस्तेन पाटौ खरराजिविराजितः। 
माधवोत्सवकमखाकरनामा प्रबन्धतः | 

कुम्मः 

मापु(धु?री--रागः 
गान्धारांस्चा ैवतेकम्रहाधन्यासस्थाने पञ्छमेनापि युक्ताः । 
तारास्सर्वेषां स्वगेरेव पूणो तामाचष्टे माधुरं मेथिलेन्द्रः॥ 

नीन्यः 

गान्धरांशा . -.न्मासपच्चमाधेवतग्रहा । 
तारदोषर्ूरेः पूणां मा(थु?)री कथ्यते कि ॥ 

तज्जः 

माधुयेम्--काव्यगुणः 
बहुशो यस्छते बाक्वसुक्ते वापि पुनः पुनः ¦ 

नोद्रेजयति यस्माद्धि तन्माधुयेमिति स्परत् । 
मरतः 

यदिति यस्मद्धितोवाक्य श्रुतं संशयविपयैयोरास्पदे न भव- 
तीति तन्माघुयेम् । द्राधीयसि समासे ताववदय भवत इति 
तद्धिरह एव माधुयं शब्दगुण इत्युक्तं भवति । गाहन्तां महिषा 



माधुरम् 

इत्यादि । पुनः पुनरप्युक्तमर्थजातं यस्माद्धेतोरपनीतमवगादनेन 
वैरस्येन तदह चनव चित्यात्मके माधुयमर्थगुणः। वचनान्तरामि- 
धेयतया हि स एवाथो विचित्रो भवति ॥ 

भभिनवः 

पृथक्पदत्वं माधुयेम् । वामनः 

केचिन्माधुय कोधादावप्यतीत्रतामाहूुः । 
साष्ियमीमांसायाम् 

शर्थोचितवचोबन्धो माधुयेमभिधीयते । 
प्रकाशावर्षः 

अभ्युक्तं बहुशाश्चेतः प्रीतिङृन्मधुरं परम् । 
। सर्वेश्वरः 

--गीतगुणः 

ररितिरक्षरैयुक्त शङ्गाररसरञ्ितम । 
श्रव्यं नादसमोपेतं मधुरं प्रमद्भ्रियम् ॥ 

सोमेश्वर ६ 

- वरो पएूत्कारगुणः 

कोकिराटखापङाकित्यै मधुरत्वमिति स्मृतत्। 
कुम्भः 

स्थानत्रयेऽप्ययेस्वये माधुयैममिधीयते । 
कोकिरालोपरावण्ये मधुरत्वप्रकाङकम् । नान्यः 

अभ्यासात्कारणानां तु रिष्टं यत्त जायते । 
महर्स्पि विकारेषु मःधुयेमिति कीयते ॥ 

सवावस्थाविरोषेषु दीप्रेषु खछितेषु च । 
«अनुर्बणत्वै चेष्टानां माधुयेमिति संज्ञितम् ॥ 

भावपिवेकः 

माध्याद्धिकम्-संगीतश्गाराङ्गम् 
मध्याह्करणीयं माध्याहिकम। भोजः 

भ्रमः 

मानो रोषः प्रणयसंभव :। शगः 

मनयैवम्-मेखरागः (धीराङ्कराभरणमेखजन्यः) 

(आ) सगरिगमघनिस. 

(अव) सनिपधपमगरिस. 
| मघ 

मानवती मेस्कतां (रागः) 
सरिगन्न्मन्पन्य ० निस. 

मञ्ज 

४८३ मानशरङ्खारः 

मानवान् 

एन्द्रेऽपि विषये खभ्ये जीविते वा परान्प्रति । 
अयोदृण्डवद ग्रहः पुरुषो मानवत्तरः ॥ 

| विवेकः 

मानवी - गतिः 
मण्डखाकारवद्धान्त्वा समाग सुहूयुहः । 
वामे करं न्यस्य करौ दक्षिणे खटकामुखम् । 
मानवी गतिरित्येषा प्रसिद्धा पूर्वसूरिभिः ॥ 

। नाघ्यदधैर्ण 

-मेटरागः 

आरोहणे मियोगेन सेन्धबी मानवी मता । 

 सर्वदागेया। भहौबिलः 

मानसुगन्धी- मेररागः (सूयकान्तमेखनन्यः) 

(आ) सगमपधस. 
(अव) सनिधपमगरिस. 

मल 

मानाः मेर्रागः (नरभरवीमेख्जन्यः) 

(आ) सगमनिधनिस. 

(अव) निधपमगरिसनिधनिस. 
म्न 

मानन्नज्ारः 

कः पुनरयं मानो नाम, यस्येष त्रिभुवनेऽपि मानो मान इति 
महान् महत्ववाद्ः । उन्यत--दरषटश्ुताययपसयाधजन्मा मिथो 
मिथुनमानसेपु रोपो मानः। स विपयाश्रयाटम्बनमद्ादनक- 
प्रकारः । यस्मिन्मान उत्पयतं स विषयव्यटीरकप्रयाद्रपराधस्य 
कतां धीरोद्धतधीरललितधृष्रशयादिनायकम्रकारः। यस्योर्प्यते 
स आश्रयः । व्यलीकविग्रियार्दनां धीराघीगोद्धतोदात्तादिनायक- 
प्रपव्वः। यत उत्पद्यते तदालम्बनम् । व्यलीकविप्रियायपराधः 
तेनानयोर्मान मिथा विपयेयः । अथ मानविपयाश्रयाटम्बन- 
सदाः मानजातयः । मानविरोधाः विषयाश्रयालम्बनप्रकी- 
णानि विषयाश्रयारम्बन~माणि मानविक्ाराः मानोपलक्षृणौ 
मानस्ानानि,मानोसत्तिकारणानि मानोदीपनानि मानविखासाः 
मानमोदट्रायितानि मानसुखानुभवाः मानोत्पत्तिप्रकीणानि मनो- 
पायिभङ्गाः मानभङ्गकारणानि मानोपञचान्तयः मानोपटामलक्ष- 
णानि मानभङ्गोपाधयः मानानुभवसोख्यानि च इति चतुर्विश- 
तिरथः । 

मानजातयस्तु चतुर्विशतिः भामः कोपः क्रोधः उत्प्रासः 
रोषः ईष्यायितं मन्तरयुतं असूयितं वैमनस्य उन्म।दः (थः?) 



मानश्जारः 

मन्युः मार्सयं अभिनिवेशः अवज्ञासूचने वैलक्ष्यं अनुजाय 
कालुष्यं क्षोभः आवेगः अमर्षः उपम्रतवं प्रणयकख्ह; इति । 

मानापनयतने सामदानमेदद्ण्डयोगा मानभङ्गोपायाः। 

मानत्पित्तिकारणानि-विभ्रियफरणं प्रियाक रणं वारितवामता 

कामन्ारः आाध्च प्रतारणं खण्डन अवज्ञानं अकृतज्ञता सपत्नी 

नामग्रहणं गोलस्वलख्नमिवि । 

मानोहीपनानि यथा--वयस्यावाक्ये विपक्षसन्निधिः सखी- 
वेखक्ष्य सपलन्युपहासः सोभाग्यदरेन दाक्षिण्योक्तिःअवयन्तोपेक्षा 
हृष्ट्यपङापः अपराधस्मरणे विपक्षानुकम्पा आप्रीपराधता 
प्रियानुनयः--इति। 

मानभङ्गकारणानि - मदत्ासभयानि मृदूपगमः उपवनवि- 
शरः सुरभिवनवातः कोकिटादययाखापः प्रभातं प्रदोषः चन्द्रोदयः 
पवासाङम्बः विविक्तं -- इति । 

मानानुभवसौख्यानि यथा--पाद्पतनं प्रसद्यण्छेषः दठ- 
ग्चप्रहः चुम्बनबखात्कारः भ्रियप्रणयोक्छिः उपारम्भसुक्तिः 
नि्परीक्षामिभवः सखीश्छाघा बन्धुबहूमानः लखामविदोषः 
7ङ्धारकवत्तिः इति । 

भोजः 

मानिनी- परकृत मत्नावृत्तम् 
रजगग. विरहः 

--श्रतिः 

गान्धारस्य द्वितीया श्रुतिः । अनूपः 

मानुषः - स्वरजातिः 

ब्यरीतिभिः स्वैर. . प्रोक्तो मानुष इययम् । 
ममापतपम् 

मान्मथम्--करणम् 
स्थानकं वेष्णवं यत्र न्निपताकौ तथा कसे । 
पुरःप्रसारिता वामः करोन्योऽसनिवेहितः । 
पयायेण नतं गातमुन्नत॑तच्त मन्मथम् ॥ 

मामिडिवेङ्न्ना 
हरिपालः 

विरेषसव्द चिन्तमणिप्रन्थकतां । अनेन काव्यप्रकडान्ध- 
7युबादादयो रचिताः ॥ 

माया- सन्व्यन्तरम् 

पराया कैतवकल्पना-(सिंगः) मयेन दानवेन सुरान् छढ- 
| भरयुक्तः कपटो माया । 

सागरः 

मारवजमणिः 

यथा-देवीचन्द्रगुपरे- चन्द्रगुप्तस्य छृतकोन्मादः मानुषी 
माया । कत्यारावणादिषु कनकमृगादिरचनात्वमानुषी माया । 

भोजः 

भायाप्रदीपः - मेरुरागः (खरहरपियामेरुजन्यः) 

(आ) समगमपरधनिस. 
(अव) सधपमगरिस. 

म्ल 

मायामाख्वगोलम्- मेखकतां (रागः) 
सरि०्न्गमन्पधन्न्निस. 

मख 

मायारूपिणी- - मेरुरागः (मेचकल्याणीमेखुजन्यः) 
(आ) सरिगमपधनिस. 
(अव) सनिपमगरिस. 

मायाद्रविडः- मेररागः (धीरदङ्कराभरणमेरुनन्यः) 

(आ) सरिगमपधनिस. 
(अव) सनिपमरिगमरिस. 

मयुरी- माजेना 
गान्धारौ जायते वासे वाद्यमाने तु पुष्करे । 
दक्षिणे पुष्करे षड्जो मधभ्यमस्तूर््वपुष्करे । 
यदा सज्ञायते ज्ञेया मायूरी माजेना वदा ॥ 

मथ 

नेभः 

- पुष्करवाये माजन 
गान्धारो वामके कायैः षड्जो दक्षिणपुष्करे । 
उर्व पञ्चमश्चैव मायुय। तु खरा मता ॥ 

भरतः 

मारलयन्तः- मेररागः (सिंहेनद्रमध्यममेरजन्यः) 
(आ) सरिमपधनिस. 

(अर्व) सनिधपमगरिस. 

माररञ्जनी- मेलकं 
सन्रिन्गमन्पधनिण्न्स. 

मारवजमणिः--मेररागः (धीरशङ्कराभरणमेरजन्यः) 

(शा) सगरिगमपस. 
(अब) सनिधमगरिसख. 

मनि 



भरवारगत्यानस् 

माखारगन्यानम् 

केङछिचित्ररचनाङ्गधारिणीं 
फाररोचनसमीपवासिनीम्। 

आरसारतरुमूसंश्थितां 
मारवां मनसि चिन्तयामि ताम् ॥ 

रागखागरः 

मारविः-मेररागः (कीरवाणीमेखजन्यः) 

(आ) सरिगमधनिधमपधनिस. 

(अव) सनिपगरिसः 

मारवी- मेखरागः 

(आ) सन्न्गवन्मन्पन्न्निन्स. 

(अव) सन्निधन्पन्मन्गरिन्स. 
मेखरक्षर्णं 

मारवीरागध्यानय् 
इन्दुमुखी कनकाभा दीघाखम्बाद्छातुखाचलदक् । 

अरुणाम्बरा चृपवरान् त्वरयन्ती मारवी समिते ॥ 

समिते- युद्धार्थम् । सोमनायः 

भारहेरली- मेटरागः ( खरहरभ्रियामेख्जन्यः) 

(आ) सगरिगमधनिस. 

(अव) सनिधपमधमरिगरिस. 
मज 

मारः मेरराग 

शद्धम्बरसमुद्धतो गान्धारोद्रादसंयुतः। 

आरोहे यक्तधो ज्ञेयो गान्धारच्योवितोदितः॥ 

धप्रसस्थानसंयुक्तः पुनःस्वस्थानसंयुतः। 

आन्दोकितनिषादायो मारुधौन्दोकितो मुहुः ॥ 

साये गेयः । 

मारुती--कट 

चतुर्विलासेषु रिरो निधाय नभोगतेयेत्र करा्विपद्मः । 

वक्राणि चोद्धामयतो हि सैव प्रोक्ता केयं किछ मारुतीति ॥ 

नीगमद्धः 

मास्वः- मेर्रागः ८ मायामाख्वगीरुमेरजन्यः ) 

(आ) सरिमपनिस. 

(अव) सनिधपमगमरिस. 

अहोबिखः 

` ४८५ 

मास्वधन्या्ी- मेखशगः (खरहरपरियामेरुजन्यः) 

(भा) सरिमपधस. 
(भव) सथधनिधपमगरिमगरिस. 

मथ 

मारुधन्यासिः- मेररागः 
(आ) स००्न्गमन्पयनण्न्न्स. 
(अव) सनि०्०्धपन्मन्गरिन्स. 

मेखर्श्भे 

मागाः तारप्राणमेदाः 

मागौः स्युस्तत्र चत्वारो धुवश्चित्रश्च वार्तिक: । 
दृक्षिणश्चेति तच्र स्यादूष्रवक मात्रिका कला । 
शेषेषु चतस्रोऽष्टौ कमान्मात्रा : कटा भवेत् ॥ 

धच्र कलेति रघुः । इदं शाङ्गेदेवमतम् । 

ताखकखाविटखासकारस्यः यथा- 

देशी धोग्याः प्रद्हयैन्ते मार्गाश्त्वार एव हि । 
चिलश्चित्रतरग्रैव तथा चित्रतमः पुनः। 

अतिचिततमश्चैव तेषां शूपमुदीयेते ॥ 

सङ्गीतविद्याविनोदे- 

दक्षिणो वार्विकश्चित्रः तत्र चित्रतरः स्मरतः । 

तथा चित्रतमश्च स्यादतिचिन्नतमो मतः । 

षडेव कथिता मागोस्ततस्वषूपं निरूप्यते ॥ इत्युक्तम् । 

जैनास्त्वाहुः- 

दक्षिणो नार्विकभ्यैव चिल्रश्चिब्नतरस्तया । 

तथा चित्रतमभ्धेव ह्यतिचित्रवमस्तथा ॥। 

चतुभोगत्त्रटिश्ैवानुत्रटियेर्षणस्तथा । 

घनुघर्षणकर्चैव स्वरश्चापि प्रकीर्तितः ॥ 

सर्वेषां मतमाश्रिय मागां दादञ्चधा स्यताः। 

एतेषां मागीमेदानां कलामद प्रचक्ष्महे ॥ 

तदर्धार्धार्धमेदेन शाखरतस्सप्रदानतः । 

तत्र दक्षिणमा्मस्य मात्राष्टकमुदाहतम् ॥ 

वार्तिक तु चतुमात्रा चित्रमार्गा द्विमात्रकः । 

एकमात्राधित्रतसो धृतश्ित्रतमो मतः ॥ ` 

धतिचिनत्रतमे मार्गिऽनुदतः परिकीर्तितः । 

चतुभागे तद स्यात्पलाञ्ञकछिकाङतिः । 

त्ररी तद्ैभागोऽनुत्ररी स्यात्तु तवधेकम् ॥ 



एतदधं घर्षणे तु तदधं चानुघर्षणे । 
एतदथ स्वरे प्रोक्तं सृक्ष्मतस्वार्थवेदिभिः । 

दृक्षिणादि नवानां च ताटमागी नियामकाः । 

इतरेषां बयाणां च जिह्वाया स्वरतो मतः । 

ते द्रादश्विधा मागो अस्माभिरुदिताद्ट्यभाः ॥ 

इति-(नियामकाः-ज्ञापका इयर्थः) 
५ 

शनुद्रतः द्रतरुष्वोरनन्तरं विरामरूपेण वर्तते । न ख प्रत्येकं 

सारकम् । चतुभौगादयः पश्च न तालाङ्गानि । 
भच्युतः 

मागे: तारपाणः 

श्रियासमृहरूपायाः कराया: स्थानमेव यत् \ 
ताङमागे इति प्रोक्तः स चापि बहुधा स्तः ॥ 

मागौः स्युस्तत्र चत्वारो धवञ्चिलश्च वार्तिकः। 
दक्षिणश्चेति तले स्यात् ध्रवके मात्रिका कला ॥ 

शोषेषु ठे चतसरोष्टौ कमान्मात्राः कडा भवेत् । 

करेति घुः! भरतमते चित्रवार्तिकदक्षिणा एव मागः । 
सालकलाविलासे- 

चित्रश्ित्रतरदइ्चैव तथा चिलतमः पुनः । 
अतिचित्रतमदचेव तेषां रूपमुदीयेते ॥ इत्युक्तम् । 

सङ्गीतविद्याविनोदे तु द्क्षिणवातिकाभ्यां साकं चित्रादिभिः 
षण्मागांः कथिताः । अस्माभिस्तु मागः द्वादस निषूप्यन्ते । 
तत्र दक्षिणमागेस्य माचाष्टकमुदाहतम । 

वार्तिके तु चतुमांत्रः चिच्रमार्गो द्विमान्निकः। 

एकमाचश्ित्रतरो द्रुतश्चित्रतमे मतः ।; 

अतिचिच्रतमे मारगेऽनुद्रतः परिकीर्तितः! 

चतुभोगे तदधं स्यात्पलारकलिकाकृतिः। 
त्री तदधे भागोऽनुतरटी स्याजतु तदधेकम् ॥ 

एतदधे घर्षणे तु तदधं चानुघर्षणे । 
एतद स्वरे प्रोक्तं सृक्ष्मत॑त््वार्थवेदिमिः ॥ 

सः 1 तमाम चित्रचित्रतरचित्रतमवार्तिकदश्चिणाः पञ्चमागां 
इत्युक्त । | 

भअच्युतरायः 

४८६ मार्मतोडी 

--सङ्गीतभेदः 

स्वरा प्रामास्तथा जातिर्वधेमानादिगी तकम् । 
भालापादिक्रियाबद्धसतु मागे इति स्परतः॥ 

पाश्चदेवः 

मागिंतत्वाद्धिरिञ्चेन प्रयुक्तत्वात्तथर्षिणा । 
महोदयनिमित्तस्वान्ियतो माग उच्यते ॥ 

कुम्भः 
( ऋषिणिति-भरतेनेयर्थः ) 

~~ गभेसन्ध्यङ्गम् 
तत्तवार्थवचन भाभेः। भरतः 

यथा--रलावल्यां वासवदत्तया चिलफख्के ट्टे विदृषकेन 
यत्कपटवचनमुक्तं तद्विमृहय काच्वनमाटयोक्तम् देवि कद्पि 
गुणाक्षरमपि संभाग्यते इत्युक्तम्। वासवदत्ता अयि ऋजुके 
वसन्तकः खस्वसो इति समयानुसारि परमार्थो चितमाह । 
तत् तत्त्वार्थवचनम् । 

| अभिनवः 

तन्त्वार्थकथन मागेः। 
सागर; 

परमार्थस्य वचनं सामान्येनोच्यमाने प्र्नतार्थेन यरसंबध्यते 
तन्मागैः । 

रामचन्द्रः 

वास्तवार्थकथा मगेः। सिंग 

सागेवञ्च प्रसिद्धत्वात् परमार्थे मागे इति व्यपदेश्चः। 
भभिनवः 

पुष्करवायेषु बाक्ररणा्नरकरणसंयोजनप्रकारः । 

-तालप्राणः 

क्रियासमृहरूपायाः कायाः स्थानमेव यत् । 
तालमागे इति प्रोक्तः स चापि बहुधा स्मृतः ॥ 

भच्युतरायः 

मागीजयन्ती--मेररागः (हरिकाम्मोजीमेरजन्यः) 
(आ) सरिमगपधनिस. 
(अव) सधपमगमरिगमस.. 

मख 

माग॑तोडी-मेररागः 
मा्गतोढ्यां पदीनायां कोमङाखूयौ रिधोौ स्मृतौ । 
स~ न्यासो मध्यमांश्चः स्यान्मूखेना तत धादिका ॥ 

प्रातर्गेया । भहोबिलः 



- आरगदेशिकः 

मार्गदेशिकः- मेररागः (मायामारुवौरमेरजन्यः) 
(आ) सगमपघनिस. 
(अव) सनिधपमगरिस. 

। मस 

मागमोहिनी _ मेररागः (खरहरप्रियमेर्जम्यः ) 
(अव) सरिगमगपधनिस. 
(अव) सनिपमरिमगस,. 

मन्न 

मागेरागः 
तेष्वनेकविषेष्वेषु भ्रामराजादयः पुनः। 
रागा अन्तरभाषान्ता मागरागाः प्रकीर्तिताः । 
अतो गन्धर्वं रोकेषु प्रयोज्यास्ते व्यवसिताः ॥ 

मागेवीणा- 
भरतादिभिः प्रयुक्ता वीणाजातिः। 

तुरुजः 

मार्गसञ्जीविनी- मेखागः (मायामाख्वगस्मेरुजन्यः) 
(आ) सरिगरिमपधनिपधपस. 

(अव) सनिधपमगरिस. 

मगिदहिन्दोरुः _ मेटरागः 

हिन्दोखो रिपयोगेन मागहिन्दोरको भवेत् । 

दितीयप्रहरोत्तरगेयः। अहोबिलः 

-( नटभैरवीमेख्जन्यः ) 
(आ) सग मनिधनिस. 

(अव) सनिधपमगरिगस. 
मज्ञ 

रागः 

मागेषिन्दोखयागाङ्गं हिन्दोलो वेतिसंक्ञिकः | 
अदो न्यासे महे षड्जः तस्य तारे तु म॑ध्यमः॥ 

षडजस्वरो भवेन्मन्द्रे ताडितो रिधवर्जितः। 
सपयोः कस्पितश्चैव शङ्गारे विनियुज्यते ॥ . 

जगदच्छः 

मार्गाः- तालङ्गम् 

एतासां मागेमेदेन मि तिर्या विचक्षणः । 
मागेसतु धवकश्चित्रो वार्तिकश्चाथ दक्षिणः। 
चत्वार इति विख्यातास्ते च मादा प्रमाणिकाः॥ 

अन्ये मागैत्रयमेबाहूः । “ व्वेमः 

माजा 

मागी-मूना 

मृरौस्सश्चरते यस्मान्मृग्यते च स्वरेरियम् । 
मार्गी विषादे विज्ञेया मृगेन्द्रश्चाधिदेवतम् ॥ 

मध्यमग्रामे पञ्चमी । 

(आ) निसरिगमपध. 
(अव) धपमगरिसनि.. 

पण्डितमण्डसी 

माजेनाः 
अधुना माजेनासिस्रो भरदङ्के सम्भ्रचक्ष्मदे । 
मायूरी चाधेमायुरी तथा कामारवीति च । 
एतास्तु माजेनास्िस्रो विज्ञेयाः स्वरसंश्रयाः ॥ 

वेमः 
पुष्करवाद्ये षड्जादिस्वरोत्पत्तिक्रमः । 

भरतः 
£ 

माजनामृह्धक्षणम् 
निदशकंरा निस्सिकता निस्तृणा निस्तुषा तथा । 
न पिच््छिहा न विषदा न क्षारा न कटुसतथा ॥ 

नावदाता न कृष्णा च नाम्खा नेव च तिक्तिका । 
मृत्तिका केपने शस्ता तया कायां तु माजेना ॥ 

नदीकरुटगप्रदेश्चस्था इयामा च मधुरया च या। 
तोयापसरणण्छक्षणा तया काया तु माजेना ॥ 

भरतेः 
माजेनाविधिः 

एवे तु माजेनां कृत्वा जातिरागसमाश्रयाम् | 
छुयाज्निषादे स्वेषां स्वराणामनुवादिनम् ॥ 

मायुरी माजेना ज्ञेया मध्यमग्रामसंश्रया । 
माजेनात्वधेमायूरी षड्जगरामाश्रया मता । 
कामोरवी माजेना स्याद्रामदयसमाश्रया ॥ 

शैथिल्याद्रायतत्वाञ्च वधा कोटनयापि च । 
स्वराणां संभवः कार्यो माजेनायाः प्रयोक्तृमिः । ` 
माजेना तु मृदा कायां वामकोर्ध्वकयोस्सदा ॥ 

माजंनी-्तिः 
मध्यमस्य चतुथा श्रतिः । 

मार्जारः स्वरजातिः 
सप्तत्रिंरास्ख्वरे जाता माजीरः परिकीर्तितः । 

भोमापतम् 
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मरर्दलिकमेदाः मेररागः 
धौ तु कोमलौ थल गनी तीव्र च माख्वे । 

षड जावरोहणो्राहे सरी न्यासांराओभिते ॥ 

माखवकैशिकरागध्यानम् 

वादको मुखरी चैव तथा प्रतिमुखयेपि । 
गीतानुग इति चतुर्विधो मादेछिको मतः ॥ 

वेमः तृतीयप्रहरोत्तरे गेयः । ` अहयोबिलः 

५ मनत ू माटवकरिकं 0 

(आ) सरि०००्म०्०्धणन्न्निस. शिक ध | 

(अव) सनि००्धपन्मगन्रि०्स. #शिकीजातिसं भूतो मवेन्माठबकैशिकः। 
षड्जग्रहांरतारेषु धवतान्तस्सकाकरिः ॥ 

षड़जदिमूछेनो वर्णः तथासेही भवेदिह । 
मालती --पुातरतम् प्रसन्नमध्योऽलङ्कार इति मालवे शिकः ॥ 
यदि खलु भवन्ति युग्मा जकारमालालिकाः कृताः पादे । दरिः 
छघुगणङ्कतस्तदादौ बदन्ति तां माखतीनाम्ना ॥ अशे न्यासे प्रहे षडुजो निषादर्षभसंयुतः । 

भन्दोछितस्तु स्वस्ाने गान्धारे च सकम्पनः ॥ 

सप्तस्वरेश्च संपूणों मन्द्रतारोपञोभितः। 
क रागोऽय सोमभूपेन ख्यातो माखवकेरिकः ॥ 

विप्रलम्भ प्रयोक्तव्या मध्यमाधमनायक्र | | सोमेश्वरः 

धरवेये माक्ती ज्ञेया रागे मालवकेरिके ॥ संभोगे विप्रटम्भे च शङ्गारे हास्यसंयुते । 
नान्यः मध्यमास्ये खरे चव सम्यक् संवादिनि द्रते ॥ 

मेख्लक्षने 

ध्रवा पादाक्षराणां तु गुरो स्थाने छु न्यसेत् । 
खघुररतं गुरुशेते भदाश्चच्पुरद्ये ॥ 

परहुदणिणादं वाभकिदाणि चप्पया सदगीयाणि । 
परभ्रतनिनाद वाचारितानि षट् पदाङन्हगी तानि । 

भरतः 

विवादिरिषमे रोषस्वरेष्वेवानुवादिषु । ॥ 
मृषछछोयां शुद्धमध्यायां तानेऽस्मिन् राजसुयके ॥ 

मध्यरिश्रतिसंयोगात् मदनेकाधिदैवतः। 
_ प्ते मादाकृ्म् केदिकीजातिसंभूतः षडजन्यासांशसयुतः। 

जायते धेवतस्वरपो रागो माखवकेरिकः ॥ 
प्न चतुमोलिकाः पश्चमात्निक एकः गुरु । | नान्यः 

निरदाद्ः धैवतो दुवेखो यत्र कैरिकीजातिसयुतः । 
_ ध्डक्षरकृततम् षड्जन्यासांरसंयुक्तो गेयो माखवकेरिकः ॥ 

क्यपः 

ररगणी । भरतः रागः 

षड्जग्रहांराकन्यासः संपूर्णः केरिको मतः। रागध्या 
मालतीरागभ्यानम् मृना प्रथमा यतर काकली स्वर्मण्डितः ॥ 
इये माटसीत्यपि पठिता । इयं संपूणां । द दामोदरः 

कैशिकः--मारवकैशिकः। करावधूतांबुजयुग्मरम्या | 1 व 
इतस्ततश्चारु विलोकयन्ती । षट् जारान्याससंयुक्तः केशिकीजातिसंभवः । 

सा मारुती सङ्ककिता विचिल्ना ॥ "भ | मोष्डः 
| + मालवकैशिकराग्यानम् 

भखः- हस्तः रक्तवर्णो धृतगौरयष्टिः वीरः सुीरेषु कृतप्रचारः। 
वीरेेतो वेरिकपाङ्माखामलीमसो माङवकैडिकोऽयम् ॥ 

*ध्लारः दामोदरः: 

माख्देऽपि तथा भूतः शिखरामिधहस्तकः। 
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माखवेगोडः-- रागः (वरो वादनक्रमः, 
निषादं म्रहमास्धाय प्राप्य तत्प्राक्तन स्वरम् । 

तदुत्तरं स्वरं शष्टा तुरीयस्वरमेय च ॥ 

द्वितीयात्तीन्स्व सान्पश्चादवरुद्य ग्रहे स्वरे ! 
न्यासान्माखुवगोडस्य स्वस्थाने प्रथम भवेत् । 
रागस्येतस्य वेशेषु तृतीयो भह इष्यते ॥ 

वेमः 

तुङूष्कगोड इत्यस्य नामान्तरम् । 

--उपाङ्गरागः (वीणायां वादनक्रमः) 

अस्य रागस्य तुरुष्कगौडः, माख्वीति च नामान्तरे सः । 
मन्द्र निषादमास्थाय स्थायिन तत्परं स्वरम् । 
समुञ्चाये त्रजेत्तस्मात्ततीय च तुरीयकम् ॥ 

ततः खायि वृतीयं च स्थायितुये च संस्प्र्ेत्। 
तस्मात्पश्चाव रुद्याथ स्थायिनोऽघस्तुरोयकम् ॥ 

स्थायिनोऽधस्तन चेव स्थायिनं तत्परं क्रमात् । 
उक्ता स्थायि तुरीयं च ग्रह प्राप्य च तस्परम् ॥ 

ग्रहे चेन्न्यस्यते स स्याद्रामो माठवगो डकः । 
पथ्वमोऽपि म्रः कायैः तस्य रक्ष्ये विचक्षणः ॥ 

-मेरुकतां 

शुद्धस्सरिमपाः शुद्धो धःपतादिसमभ्यमो । 
मखो माख्बगौटस्य रागस्यापि तथा भवेत्॥ 

रागस्स्यान्मावो गौडः निषादत्रयमण्डितः। 

रिपदहीनः कचिरेसायं रजनी तस्य मूछेना ॥ 
श्रीकण्ठः 

षड़ जादिधनुहरमेष सुमध्यपच्च 
्रह्माश्चरुद्रगजष इ जमथावरोहे । 

तग्यत्रमो भवति माङबगीलरागे 
 सपूर्णनाम बहुकल्पनया जु रागः ॥ 

छयुद्धसरी, साधारणो गः, शद्धो. मपो, शुद्धो धः काकछिनिः । 
परमेश्वरः 

-मेररागः 

अथ मा्वगौलेऽस्मिन् गौरीसरखमुद्धवे । 
यक्तघे रिस्वरोद्राहे नद्यारोहे तु गस्वरः। 
रोहे यदि गान्धारः पादिमान्तो विधीयते ॥ 

ठृतीयप्रहरोत्तरगेयः। भहोबिखः 
62 

माख्व्पश्चमः 

--उपङ्गरागः 

भयं निपविनिभुक्तो माखवो गोख उच्यते। 

अयमिति द्राविडगोखनिर्देशः । 
भह्ूमाधबः 

मारवगोटरामध्यानम् 
उततङ्गवक्षोरुहनस्रकान्तः 

कान्तासमालिद्धितगोरगात्रः। 

हैमसुरत्कुण्डरमण्डितास्यो 
विराजते मालवगोरुरागः॥ 

श्रीकण्ठः 

माटवदेन्ा-रागः ` 
धगतारषभरीना स्यान्माख्वा बहुपव्वमा। 

टक्षसेन्धवमारग्यपद्छमेत्थम्रयोगसमा ॥ 

माटवाद्याहताबिद्धिगोन्धारेण समुर्कटा । 

निषाद्धवतघ्यक्ता जाता मारवकैरिकात् ॥ 
मोक्ष १ 

भ्राढबपश्चमः- रागः 

मध्यमापञ्चमीजातो भवेन्माडवपद्छमः । 

पक्चमांराग्रहन्यासो मध्यमाधितमूधेनः ॥ 

सावरोहिप्रसन्नान्तो गान्धारोऽस्पस्सकाकलिः। 

इत्येवं कोहलः आह रागं मारवपद्वमम ॥ 
दरिः 

प््रमीमधभ्यमोद् भूत. . -काकलिः। 
पद्चमांशमहन्यासो गेयो माख्वप्मः ॥ 

षडजांडां पश्चमन्यासां समगान्धारकस्वराम् । 

धपन्यासस्त्वषभोऽत्पीकृतगान्धारसप्रमीम् ॥ 

हास्यश्यरङ्गारयोराह पद्छमीमध्यमोद्धवाम् । 

दप्रमारखुवभूपाख्कीर्तिंमांख्व पद्चमीम् ॥ 
नान्यः 

पव्मांशास्तदन्तश्च प्छमीमध्य मोद्धवः। 

दविश्चतिस्वरकार्स्यः क्ेयो मारवपव्चमः॥। 



मार्वरागध्यानम् 

मालवरागध्यानम् 
ध्षयसेव माखवकौरिक इयप्युच्यते । 

नितम्बिनी चुभ्बितवक्तृपद्यः 

श॒कडतिः कुण्डखवान् प्रमत्तः 
सङ्गोतराखां म्रविशस्रदोषे 

माखधसे माट्वसगराजः । 
संगीतसरणिः 

सुन्दरीयुगक्षचाश्चितहस्त 
छृण्डखोल्ठसितचारुकपोलम् । 

गाढचुम्वितनितम्बिनिवक्त 
भावयामि हृदि मार्वरागम् ॥ 

रागसागरः 

मालववेसरा-रागः 
चपन्यासा च षड्जाशा विस्फुरत्षड़जमध्यमा | 
परिहीना ससरिता ज्ञेया माटववेखरा ॥ 

नान्यः 

षड़्जनिषाद. . .. ` -रागेऽञ्न्यासेन टकरागभवा। 
पव्वमरिषभ विहीना. . .सद्ा माखवाख्यवेसरिका ॥ 

कदयवः 

माटखववेसरी- रागः 

राजसृयकतानाढ्या ुद्धमध्यममूष्ेना । 
बसुन्तसमये गेया शङ्गारे स्मर्दैवता ॥ 

अहांराषड्जा च्युतभेवतष्वनिः दधलपन्यासपदे बहुखनम् । सा पच्चमोचरफुरितेरखङ्कता कृतात्मनां माख्बवेसरी स्मृता॥ 

०९० 

नान्यः 

रुरणेमेभ्यमपव्वमजनितिथतमाल्वेसरिका । . ` 
रिषभापन्यासयुता धेवतरहिता तु हिन्दोल्म ॥ 

करदयपः 

पच्चममध्यस्फुरिता यैपन्यासा धवर्बिता | 
षड्जन्यासमहा प्रोक्ता सद्ा माठ्ववेसरी ॥ 

नान्यः 

सुरितेर्मध्यमपद्वमजनितैयुता तु मारुववेखरो । 
 रिषभापन्यासयुता केशिकजनिता च यैवतेन विना । 

कञ्यपः ` 

मारवकेशिकोत्पन्ना मुख्या मारववेसर । 
` शअधवता मपप्राज्या सरी तासौ परी मृदू ॥ 

माख्ववेसरी ज्ञेया टक्षरागसमुद्धवां । 
रिप्हीना सगमन्द्रा सनिभ्यां षहुखा तथा ॥ 

माटवश्रीः- रागः 

केरिक्यां ॐेरिकः प्रोक्तो माख्वाद्यस्तदुद्धवा । 
समस्वरा तारमन्द्रा षड् जांरान्यासषइजभाक् । 
माखवश्रीरसदा गेया रसे वीराद्धते तथा ॥ 

मालवश्रीश्च रागाङ्गा पूणां सत्रयसंयुता । 

(वेरो वादनकमः) 
षड्ज सथायिनमाभितय ममाहत्य ततो ग्रहम् । 
रिमो कमात्समाहल्य पमान्दोस्य प्रकम्पयेत् ॥ 
द्विवारं पमगान् प्रोच्य ममान्दोस्य प्रकम्प्य च। 
खषूञ्य ततः षड्जं कम्पयित्वा रिमौ सवरौ । 
षड्जगो द्विखिरावर स्थायिनि न्यस्यते थद् । 
तदा भवेत्तु प्रथमे ससाने माठवभियः ॥ 
पच्च स्वरान् भ्रयुज्याये स्वस्थानोक्तप्रकारतः। 
धषतं तु विरस्ञ्यावरोही चेद्रावधि कमात् ॥ 
प्राग्वलरयुज्य स्वस्थानं द्वितीयं गीतवेदिभिः। 
भागवदुद्वितीयै संस्थानं धैवतान्तं विधाय च ॥ 
निषावस्वरमान्दोल्य तमाहत्य ततः परम् । 
सषस्थानस्य ह्ितीयस्यावरोह्च कृतो यदि ॥ 
तदा वतीय स्वस्थानं कथितं रागको विदैः। 
मध्यम स्वेरमाहलय कृत्वा दिगुणषड्जकम् ॥ 
ऋषभ तत्परं चोक्ता समेव पुनरेत्य च । 
निमाहदय विरुम्ग्याथ विधाय पुनरप्यसुम् ॥ 
स्वस्थानस्य ठृतीयस्यावरोहः क्रियते यदा । 

, तदा चतुथं स्वस्थाने आदिष्ट वेमभू भुजा ॥ 
वरो षड्जस्वरोऽन्यो वा ग्रहः श्यान्मुद्रितो मत; । 
तत्य स्वरस्य षड्जत्वं कर्पयित्वा मनीषया ॥ 
इतरेषां खराणां तु विधाय ऋषभादिताम् । 
योजयेद खरं ठक्षये इत्युक्त वेमभूयुजा ॥ 

मारवप्रीः 

मोक्षः 

दम्मीरः 
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- प्रथमराणः 

अङ्कः मते मारवकेरिकस्य 
न्यासांडाषड्जा च सतार मन्द्रा । 

समस्वरा पृणंतनुः प्रगेया 
वीरेऽद्धते वा किड माङ्वश्रीः ॥ र 

रागः 

` अद्ध तु माङवादेस्स्यात कैशिकस्य समस्स्वराः। 
मालवश्रीरंशे न्यासे तारे मन्द्रे च षडजयुक् ॥ 
सैव हर्षपुरीत्येके शुद्धमध्यममूरैना। 

श्रङ्गार विषयः कायेः प्रयोग उभयोरपि ॥ 
सोमराजः 

माख्वश्रीश्च सगाङ्गा पूणां सत्रयभूषिता। 
मूचछछनोत्तरमन्दरस्य। शङ्गाररसंमण्डिता ॥ | 

दामोदरः 

माख्वादेभेवेदङ्गं देशीकस्य समस्वरा । 
सम्पूणां तागमंन्द्रखधा षड्जसरविराजिता ॥ 
षद जांशन्याससंपन्ना मालवश्रीरियं मता । 
अय रागः हर्षपुरीव शङ्गारे विनियुज्यते ॥ 

जगदेकः 

~-रागङ्खरागः । 

तारषड़्जग्रहा मन्द्रषडजन्यासा समस्रा । 
रसे वीरेऽद्धते तस्मालाता माडवकेरिकात् । 

हेमन्तपश्चिमे यामे माखवश्रीः प्रगीयते ॥ 
मटूमाधवः 

--रगः 

मार्वश्रीः शरद्रेया जाता माटखवकेरिकत् । 
एषा षड्जग्रहन्यासा पार्व॑तीप्रीतिकारिणी ॥ 

भारयणः 

भर्पमयेवतीवर्जिताः गुद्धजातयः केशिकीजातिवाच्याः। 
श्य मालवश्रीः माङसीत्युच्यते । 

-मेटराग 
रिहीना माखवश्रीः स्याच्छरुद्धमेरखरोद्धवा । 
मध्यमादिस्वरोद्राहा धांशयुक्ताऽन्यपा स्मृता ॥ 

व्रात्या |  अगोनिखः 

--(श्रीरागमेटः) 
पृण षड़जल्योपेता माख्वश्रीस्सदा भवेत् । 
रिधास्पा रखश्रङ्ार्वधेनो चित्तरञ्जनी ॥ 

श्रीकण्ठः ` 

--रागः 

उदीयेते माल्वश्रीजातो माखवकेरिकात्। 
समस्वरस्तु संपूर्णः षड्जे स्यात्तारमन्द्रबान् । 
षडजाशान्याससहितो रागोऽयं परिकीर्तितः ॥ 

दरिः 

माखवश्रीरागध्यानम् 
लीलखारचिन्दस्य दलानि बाख 

विभावयन्ती तुदेहयष्टिः । 
माट्दूरबरक्षस्य तले निषण्णा 

सोणा मदः माख्वशीः प्रदिष्टा ॥ 
संगीतसरणिः 

प्रफुलठरक्तोदर्पाणिरेषा 
मन्दस्मितोद्धासितगद्युम्मा । 

रवेर निषण्णा सहकारमूले 
विभाति निद किर माख्वश्रीः ॥ 

माख्वा-- रागः 

धनिहीना वु गान्धारे बहुखा वीयैसेितेः। 
गमकैरंशकन्यासम्रहषड्जा तु मारवा ॥ 

नान्यः 
. धेवतनिषादरहिता गान्धारसमुत्कटां च पत्वमस्वरिका । 
मालवकेरिकजनिता मधुररवा माख्वेति विख्याता ॥ 

करयपः 

मालवा धवतांशा स्वादाढथा सरिगमेरियम् । 
धमन्द्रा गमकप्राज्या भिन्नषड़जसमसुद्धवा ॥ 

मोक्चः 

--भृषिङ्खराग 

टक्रकेशिकभाषा या मावा तत्समुद्धवा । 
माखवांशम्रहन्यासनिषादा सङ्गतौ रिसो 
रिथिवान्नान्तिमे यामे गेयाहः करुणे शुचो । 
केचिद वतमप्यस्य प्रहास प्रतिजानते | 

भटूमाघवः। 

--विभाषारागः 

मध्यमांशा घेवतान्ता विभाषा माख्वी मता । 
पूणा माखबदेशोर्था चिन्तासते नियुज्यते ॥ 
तथा मतङ्गमुनिना भिन्नषड्ज समीरिता। 
संपूणांरामहन्यासधैवता भूयसी पुनः ॥ 
सरिमैश्च भरयोगाहौं टक्छकैशिकसंज्ञिनः। 
रागस्य सास्ययोगेन विभाषा माख्वामिधा॥ 



मोड 

न~भाषारागः 

टक्षकेरिकजा भाषा मारवा धग्रहान्तयुक् । 
सधयोस्सङ्गतिस्तत्र रिधयोरपि युज्यते ॥ 

माल्वी- रागः 
ओडवी माख्वी श्ेया निक्षया रिपवर्जिता । 
रजनी मूरेना चात्र काकलीस्रमण्डिता ॥ 

मटूमाधवः 

द।मोदरः 

-- मेखरागः 

संपूर्णजातो मारव्यां पिको वकरोऽवरो्णे । 
पिकः । पञ्चमः । वक्रः गति षिङोषः। मालवगौरमेखजोऽयं 

रागः। 

मालवीगोड रागः 

रागजो माख्वीगोडो नित्रओ रिपवरसितः। 

परमेश्वरः 

मालां 
भखरजातिनाटके प्रथमा सन्धिः । 

भास्वरङाम्दे द्रष्टव्यम् । 

--श्रति ४ 

गान्धारस्य द्वितीया श्चतिः। 

शारदातनयः 

जंगदेकः 

--रुक्षणम् | 
अमिप्रेतार्थसिद्धथंथं कीयेन्ने यत्र सूरिभिः। 
म्रयोजनान्यनेकानि सा मारेयभिसंज्ञिता ॥ 

यथा-तापसवत्सराजे ‹ दृष्टा यूय'मियादि। 

-- भङ्गतारः. 

ल्म गो लचतुष्कं गपव्कम् । 
1 ऽ ऽ5॥॥55ऽ555 नान्यः 

--भृवावृ्तम् ( सप्तदशाक्षरम् ) 

यदि खलु पव्चममष्टममन्द दज्ञमपरे 
व्वरणगतानि गुरूणि माखा भवति सदा ॥ 

नजजयनरगाः । 
लाखश्चते म्रयोक्तव्या साङ्गश्मोकाधेनिर्भिता । 
मध्यमे पञ्चमे चव तालः पूर्ववदेव हि ॥ 
सणिरवाहदपादपकूडो धरणिधरो । 

४९२ मालिनी 

मध्यमे इति मध्यमट्ये। 
अथवा शुद्धमध्यमरागे । पच्चमे इति । शुद्धपच्नमरागे । 

पूर्ववदिति । छुमुदवतीधवायामुक्तताखवत् । 

--धुवावृत्तय 

यस्याः पादे नियाविष्टः षष्ठे गणो जकाराख्यः। 
सर्वेर्वणैदीरधैरन्येरुक्तो चिभाषिता माला ॥ 
एदे खोअं संछादंता भीमा णन॑ति गभीरा । 
एते छेक संछाद्यन्तः भीमा नदन्ति गभीराः । 

मममरयगाः 
मध्यमोत्तमपा्नाणां माख युद्धसमुयमे । 
ठक्षरागेण गतन्या चन्त्पुट चतुष्टये ॥ 

नीन्यः 

धत्र षष्ठो गणो जकारः! अन्ये गुरब इति लक्षणम् । 
गणशब्दो मात्राचगुष्टये वर्तते । जकारस्तु मध्यगुरुः । मात्रा- 
चतुष्टय एव । इये धवा भरताभिनवादिमिः न निर्दिष्टा । 

मारागरितम्- मालावृत्तम् 
दिपदी- 

चतुमा एकः पच्मात्र एकः ढौ चतुर्मात्रो पञ्चमात्र एकः डो 
चतुमोत्री र ग । 

मालाशीषेकम्- माङ्ृते मात्रावृत्तम् 
चतुषु पादेषु समानसंख्याकाः चतुरमौत्रगणाः । 
एकः पद्चमात्निकः । शीषंकं तु एकं गीतम् । 

गीते--ओजेषु चतुमोल्िकगण तृतीयो गणः। 
जोवानरोवा 

विरदाङ्कः 

पिरदाङकः 

माराभ्रीरागभ्यानम् 
तन्वी रसारतटगा कर्गाना सस्मिता प्रति सखपतिम्। 
मृगदुष्करगतकमखा माखश्रीः माटयोद्सिता ॥ 

सोमनाथः 

मालिनी --प्चदशकषरवृततम् 
नान्दीमुख्येव माछिनी । 

- प्रङृते मावावृ्तम् 

सप्र चतुमात्रिकाः अथवा पच्वमात्निकाः मिलिता वा नः। 
विरहाष्कः 

--षडक्षरवृ्तम् 

रमणो । भरतः 
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--मेररागः ८ सेनावतीमेखजन्यः ) 

(आ) सरिगमप-स. 

(अव) सनिधमगरि-स. 
मज्ज 

--ध्रवावृ्तम् 

आद्य चतुर्थमन्त्यै च गुरूण्येतानि यस्य तु । 

गायञ्यधिक्रते पादे ज्ञेया सा मालिनी यथा ॥ 

(उदा) जोह समागयो (छाया) उयोत्स्ना समागता । 
भरतः; 

श्रतिः 
पद्मस्य प्रथमा श्रुतिः। 

माल्यम्-अर्ङ्कार्ः 

वेष्टिमं विततं चैव सद्कात्यं मन्थिमे तथा। 

प्रारस्बिते तथा चेव मास्य पञ्चविध स्प्रतम् ॥ 
भरतः 

बेष्टिभ तृणवेष्टनया निर्भितम् । बहुमाखवेष्टनछरते वा। विततं । 

धविष्टितान्योन्यश्छिष्टमाखासमृहात्मकं बश्लधारणभयेन उम्भित 

वा। संघास्यै आस्यच्छिद्रान्तःप्रशिप्सूत्रम। बदह्ुपुष्पगच्छो- | 

म्मिते वृत्त वा प्रन्थिममिति। ग्रन्थिमिरुम्मिते प्रारुभ्बितं 

लारादिपयेन्तव्यापिककं। 
सभिनवः 

माषघातः--गीताज्गम् 

गीते द्वादशकले माषघात इत्युच्यते । माषः द्वादशो भागः- 

तस्मात्संहनन गुणने यस्येति स माषधघातः। 

उदाहरणम् । 

नियसमुद्यतनानाप्रहरणवन्धकरनिवहम् । 

निलयमनादि सुरवरजननं परमे तेजम्॥ 
इति माषघातः । 

नान्यः 

माहाजनिकम्-गीताङ्गम् 
इदमेवान्वाहरणं महता प्रकर्षेण तच््वाद्यतः । 

इति माहाजनिकम् । 
नान्य; 

मारिरी- रागः 

पृड्मांराग्रहन्यासा साने चान्दोङ्िता भवेत् । 

निषादतिरिबेपेता माहिरी कट्हावहा ॥ 
सोमेश्वरः 

मिथ्याध्यवसाय; 

माहुरी- रागः 
भिन्नषड़जामिधानस्य रगस्याङ्गं समन्द्रभाक् । 
यैवतांश्मरहन्यासा गतारा माहुरी तथा। 

गुर्वादयाज्ञा विधाने स्यात् विनियोगो विलोक्यते ॥। 
जगदेक 

शधवतांशग्रहा पूणां स्थाने चान्दोखितां भवेत् 
षड्जपीडनकम्पाढथा महरीयमिधीयते ॥। 

सोमेश्वशः 

माहुरिः - मेररागः (धीरशङ्करामरणमेरुजन्यः) 

(आ) समगमरिगमपधनिस. 

(अव) सथधपमरिगमस,. 

मष्िश्वरम्--करणम् 
यत्राश्चकरान्तकं स्थान यहुः पादौ च कु्टितौ । 

चतुरसखरौ करौ पूव रेचितौ भ्रमितो पुनः । 
विता च कटी शी्रमेतन्माहे श्रं मतम् ॥ 

द्पाखः 

मिथुनहस्तः | 

व्यययाभिमुखी भूतौ सूची भिथुनभाजने । 
नारः 

मि्थोऽसवीक्षाबाह्यम्- चाख्कः 
एकः करश्चेदन्यस्य स्कन्थदेशमृजुगेतः । 
निवृत्तस्सन्निजे परं क्रमाद्विहितमण्डलः । 

मि्थोऽसवीक्षाबाह्य तत्कथ्यते चाख्के तथा ॥ | 
भरोके; 

मिथ्याध्यवसायः--रक्षणम् 
अभूतपूर्वः तुस्यस्यार्थस्य निणेयः। 
स मिथ्याध्यवसायत्तु प्रोच्यते काव्यरक्षणम् ॥ 

मरतः 

अपारमार्थिकरैरेवार्थैः तनत्तल्यस्यावस्तुभूतस्याथोन्तरस्य यस्य 
वक्तव्यापारे सति निश्चयः सोयं मिथ्याध्यवसायः। यथा-- 

यो दुजैनादिति शोकः । काम्यङक्षणमियनेन कान्येषु खोकविपः- 

यासबाहृस्यमवदय भवतीति दंरेयति । अन्ये तु पठन्ति । 

विचारस्यान्यथा मावः तथा दृष्टापदष्योः। ` 

सन्देदात्करप्यते यब स विक्षेपो विपयेयः।! 
भरतः 
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विचार्यत इति विचारोऽर्थः। अटृष्टमिय्थः। सन्देहो अत्र मः 
थवा अन्यथा भावो विपयैयः। संह्ययोऽपि हि वस्तुतो 

विषयतस्वं अन्यथाकारं दरौयन्विपयैय एव । 
भमिनवगुप्तः 

मिश्रकः ध्वनिमेदः 

एतद्धनिगुणोन्मिश्रो यब्र सोऽय तु मिश्रकः । 

प्श्वैदेवः 

मिभ्रकष्वनिभेदाः 
कथ तयोर्मिश्रण स्याद्धिरुद्धगुणयोगिनोः । 
अत्रोच्यते परियागात्पारुष्यस्य विरोधिनः ॥ 

धबिरुद्धस्य माधुयस्थोल्यादेर्मिश्रणे मतम् । 
एतेन घननिस्सारगुणनाराटवबम्बयोः ॥ 

विरुद्धगुणताक्षेपखमाधाने निवेदिते । 
मिश्रस्य मदाश्चत्वारो युक्तो नाराटकाबुखी ॥ 
नांराटबोम्बको बोम्बकाहुखौ मिभितास्रयः । 

शधिकं रल्लाकरे प्रकीणोध्याये उक्तं द्रष्टव्यम् | 

मिश्रकरणम्- प्रबन्ध 

ततस्तु मिश्रकरणे घातुदन्द्रं प्रगीयते । 
स्वरे: पाटेस्सतेन्नेश्च विरुदः प्रान्तरोभितैः ॥ 

हरिपाखः 

मिश्रचन्द्रः--हस्तः 
तिर्य ग्मावात्समाख्छिष्टावधेचन्द्राहयौ कसो । 
मिश्रचन्द्राविति ख्यातौ योञ्यौ खड्गिसरगार्थके ॥ 

*रङ्गाररोखरः 

मिश्रतर्णः- देश्ीतारः 
मिश्रे पुनर्विरामान्ते ननिस्ादूतचलुषटयम् 

ततोगुरुऽतो दो दौ पर्गाः स्युस्ततः कमात् ॥ 
€ ४५ ॥ १ 1 १ 

० ० ०० ००००००० ००७७००७ 

वेमः 

मिश्रो द्र तचतुष्काः स्यर्विंरामान्तास्मयः प्रथक् । 

ततः पगौ दौ गलौ गः । 
००००५९६6 ०००6 <€०० <| 5 

शाः 

प्रतितुथविरामान्तं मिश्राख्ये दवाद्शदरताः । 
श्तौ गरू दरतद्न्दर गद्यं गुरुस्ततः (?) ॥। 
०००००००५ ०००6 < €55००5)5 

जगदेकः 

कुरङ्गी 

(अल-- पुतोः ̀ इति केचिद्रन्थकाराः पठन्ति) 

मिभरशीर्षका- चतुष्पदागीतम् 
< नयोरेव पातेसतु र॒तेकान्तरत्वतः। 
मिश्रा सीषकयुक्ता तु विज्ञातव्या सरीर्षका ॥ 

भरतः 

अल्लानयोरिति मिश्ररीर्षके चतुष्पदे ग्यते । 

मिश्रा- ग्रति 
यत्रारभस्यादि गुणास्समस्ताः मिश्रतवमाश्रिय मिथः प्रथन्ते । 
मिश्रेति तां वृत्तिमुशन्ति धीराः साधाणीमर्थचतुष्टस्य ।॥! 

भोजः 

-- भ्ञताठः 

एको गुरटेद्रय गद्यं छः गद्यम् । 
5॥ 55155 

--चतुष्पदाग)तम् 

मिश्रा तु कथ्यते तदून्ञेः लञ्जनछकैटमिश्रणात् । 
खञ्जनटकावत्र वृत्तभेदावुदीरितौ ॥ 

नान्यः 

त्यश्रावा चतुरश्रा वा तदा मिश्रेति कीयैते। 
भरतः 

मीनहस्तः 
त्निपताकाहयो हस्तो चान्योन्यमुखमिभितौ । 
स्थापितावम्रभागे तु मीनार्थे संयुज्यते ॥ 

मीसरगण्डः- देरीतारः; 
तारे मीसरगण्डाख्ये छल्रयं गवयं प्रतः 
||} 555< 

मुङन्दः-देगीतारः 

मु्कन्दतारे सरल खचतुष्कं गुरुस्तथा । 
|| ० ० ० ०5 

मुश्न्दे खगयोर्मध्ये कथिता द चतुष्टयी । 
| ०००० 

छदखागोऽथवा केचि दुक्तोय ताख्वेदिभिः। 
| ०।55 

गोपतिः 

खधा 

कुम्भः 

धुक्राङ्गी--मेर्रागः (स्ताङ्गीमेखजन्यः) 
(आ) सगमनिधनिस. 
(अव) सनिधपमगमरिस, मल 



अङुभ्टः 

युङूटः-दसतः 
यत्राह्कुषठाटम्राश्च संहताङ्गर्योऽखिखाः । 
उध्वीश्च मुङकुटस्स स्यासद्यादिमु्कुखाकृतौ ॥ 

बलिकर्मणि देवानां पूजने भोजनादिषु । 
मुहूर्विकास्य प्रकृतिं नीतो दाने व्वरान्विते॥ 
सुखचुम्बे तु कान्तानां संन्निधो विटचुम्बने । 
छुचकक्षादिदेशस्यः स्यादाच्छुरितके करः ॥ 

यद् ङ्गली पञ्चकेन सरद नखरेखनम् । 
छुचादौ कामसूत्रज्ञाः तदाच्छुरितकं विदुः ॥ 

षृङुरम्-दृ्तः 
अन्तर्वक्रतरं पाणिटरन्दरं तु मुककखाडृतिः। 
श्िष्टाङ्गषटहय प्रोक्तमरजु तन्सुक्रं भवेत् ॥ 

मुकुल दिः 
चरदाश्चिषपक्ष्मान्ता सुकुरोध्व॑पुटाच्छिता । 
सुखामीछिततारा च सुष्ठुं गन्धसम्मदे ॥ 

स्फुर दाश्छिष्टपक्ष्माप्रा किक्िन्मीकिततारका । 
विरम्बोर्ध्वपुटा रष्िमेष्ककेति प्रकीयेते । 
ह्गन्धसपरीयोः स्यादियमानन्दनिद्रयोः ॥ 

मुङला्थहस्तः 
अङ्गष्ठाथोखयोऽङ्गस्यः श्िष्टाश्चान्याः प्रसारिताः । 
मु्कुखार्थकरस्सोऽयं पूरवंश्ञाख्वि निशितः ॥ 

उर्ण्वभागे चोर्वमुखस्तारकामद्िकादिषु। 

ओष्ठस्यले तु यो हस्तः चुम्बनार्थे नियुज्यते ॥ 
चृम्बनस्थानदशाके तत्तरस्थानस्थितो यदि । 
दज्ञस्थानचुम्बनाये दशेयन्ति बुधोत्तमाः॥ 

युडलो- टे 
निस्करन्तौ मिखितावो्ठौ मुक परिकीर्तितौ । 
फूतकृते चुम्बने चूषे विनियोगस्तयोमेतः॥ 

गुक्तजानु-- स्थानकम् 
उत्कटस्थानकस्यैव जान्वेकं भुमिसं्रितम् । 
यदि तन्मुक्तजानु स्याद्धामिनीनां प्रसादने । 
सान्त्वने सज्जनानां च देवतापूजने तथा ॥ 

सोमेखरः 

धिप्रदासः 

४९५५ 

विनायकः 

सोमेश्वरः 

यकष 

युक्ता-वदोऽङ्कलिगतिः 
सरसुक्तेन रन्ध्रेण युक्तानाम प्रवर्तते । 

विशासि 

--वरगतिः 

वैशस्याङ्गलियुक्तेषु रन्ध्रेषु सकरेष्वपि । 
मुक्ता गतिर्समास्याता मुक्तश्चब्दविधायिनी ॥ 

यदा रन्धाष्टकं नेवाङ्कलीमिः पिदहितै भवेत्। 
तद् मुक्ता सुक्तशब्द प्रदिष्टा वेशपूरणात् ॥ 

युक्ताङ्गी--मेररागः ( चक्रवाकमेरुजन्यः ) 
(आ) सरिगपमपयनिस. 
(अव) सधनिपमगरिस. 

युक्ताजारिका-- शिरोभूषणम् 
ङखारान्ते तोरणजाछिकादिशूपेण प्रसिद्धै भूषणम् । 

य॒क्तातारङ्धम्-- कणे मूषणम् 
केवैर्मोक्तिकैरेव बलयैस्सुनिवेितेः। 
युक्तातार संज तत्कर्णभूषणसुत्तमम् ॥ 

` सोमेश्वरः 

मुक्तावरी-- प्रबन्धः 

अनुप्रास्तसमोपेतेः परदैस्तारेन संयुता । 
देशीकारपदैभेव्या ज्ञेया मुक्तावठी तु सा॥ 

--मेलरागः ८( हेमबतीमेखजन्यः ) 

(आ) सरिगरिम्पधनिस. 

(अव) सनिधनिपधमपमरिगरिस. 
मज 

--डद्कीप्रबन्ध ्  

बुधेमुत्वली श्ञेया छन्दसा वर्जितैः पदेः । 
मोक्षवेवः 

शुखम्- सन्धिः 

यत्र बीजसमुत्पत्तिः नानार्थरससंभवा । 

कथारारीरानुगता तन्मुखं परिकीर्तेतम् ॥ 
मरतः 
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--गीताज्गम् 

गीतवृत्तप्रारंभकं मुखमुच्यते । चक्चत्पुटायितमष्टगणे यथा- 
केदान्तपुराणयोगिपते सुरसिद्धयक्षम्रसुसेः प्रणतम् । 

नान्यः 

शृखः- तालः 

नदौ लघुमखे ताले । “+ मात्राः । 

एखगकिता - माल वृत्तम् 
खण्डोद्रता अन्ययमकनियम. । 

ह्यं चतुर्विधा । पञ्चगणा, सप्रगणा, नवगणा, एकादज्च- 
गणा चेति । 

ताठखव्रस्तार : 

विरदाङ्कः 

भुखगहरहस्तः 

अद्घ्ङ्क्टसयुक्ते तञ नी तजंनीं यदि । 
तियग्बध्वा त्वय हम्त मुखगहवरनामकः 
ओष्ठस्थले स्वर हस्तः अषछभावनिरूपणे ॥ 

निनायकः 

युखगुम्भनीकला 

भमिं ख्टाटे दधती मुखान्त 

नानाविधा या गृखकाः समुक्ताः । 

गृथ्नाति सूत्रेण सनूयपाणिः 
यत्राद्तोक्ता मुखगुम्भनीयम ॥ 

॥ मगमह्ः 

मुखचपरा-- रुवम् ( एकादङ्ाक्षरम् ) 

यदि खदु षठ गुरुयुगट निधनगतं चाप्यथ गुरुकम् : 
भवति हिं सेवं चरणविधौ मुखचपछा त्रिष्टुमिरचिता ॥ 
रताष्ठकस्य मध्ये तु खुद इद्ासतः। 
मुखचपखायामन्ते गुर्युग्मस्य भङ्गतः ॥ 

श्ङ्धारे सप्रयोग्यिषा मध्यमोत्तमपात्रजा । 
माटवकेरिकरागे धुचा खयविश्चारदेः ॥ 

नान्यः 

युग्मस्येति । चच्चतपुटस्य भङ्गतारुत्वादता्टकादिताललक्षणं 

गदितमिति भावः। छकुसुमसुषधीमिदुपवणो । 

पाद् पव्ममन्त्ये च दीं द्वादङमेव च । 
यदातिधृदयां सा ज्ञेया चपला मुखसंहिता ॥ 

पविचखिद् मदसुरभिमुही सुरवरयुवदी । 
अवि चरिता मदसुरभिमुखी सुरवरयुत्रतिः। 

भरतः 

धवा तु मुखचपला सुरतश्रमखेदजा । 
चचटपुरद्रय चैव भवरे्ाचपुटोऽपि च ॥ 

युखचम्पा.-देसीन 
गुरुश्चाथ प्टुतरचेति मुख चम्पेति कथ्यते । 

9 मात्राः 

य खताटः- ` दङीतोटः 

र्गौ रगौ द्रतछ्न्दरे कगौ च मुश्तालकर । 
10 मात्राः 

पुखरसः-दरीटम्याक्गम् 
तत्तनन्त्तो चिताभीष्नेपशभ्यर्चना भुवः। 
प्रसन्नमुखरागस्य कान्तिमखरसस्स्मृतः ॥ 

भरृखगगः 
एवमव विदोपन्ञेः यथाभाव यथारसम् । 

मुखरागो नियुन्मेऽमी रसभाव प्रकाश्चकः । 
कृतोऽप्यमिनयस्तावत् शाखाद्गोपाङ्गसंयुतः ॥ 

न भाति यावन्नाठेडि मुखरागे यथारसम् । 
शाङ्गिकाभिनयोऽस्पोऽपि मुखरागेण संयुतः ॥ 

शोभां द्विगुणतां धत्ते शशाङ्केनेव शर्वरी ! 
रसभावसमाकीर्ण दष ए्वदनान्वितम् ॥ 

प्रतिक्षण यथानेत्रमन्यद्न्यतप्रवर्तते ! 

तथोचिते प्रकुर्वीत मुखरायौ प्रयोगविन् । 

यथारसं यथामात्रमिति नृयविदां मतम् ॥९ 

रसात्मिकां मनोवृ्तिं प्रकरीक्रुरुत यतः । 
अतोऽसो मुग्वगागम्स्यार्सोऽष्टधा परिकीर्तितः ॥ 

भ्यभाविकः प्रसन्नश्च रक्तरर्यामो विकम्वरः | 

अर्णो मलिनः पाण्डुरित्येषां लक्ष्म कथ्यते ॥ 

येनामिव्यञयते चित्तव्ृत्तिर्धीरं रसात्मिका 

-रसाभिन्यक्तिितुत्वान्मुखरागस्स उच्यते ॥ 

सूचने च मनोवृत्तेमर्रागम्य मुख्यता । 

रमरामिमुखे यस्मा-र्यस्तस्मादिदहाधरः ॥ 

मुसखरागः 

नान्यः 

ताखष्रस्तार्ः 

त्1खग्रस्तारः 

ज्यायनः 

भरीकः 

छ्यायनः 



खरी ४९७ मुग्का 

सद्टजश्च प्रसन्नश्च रक्तश्दयामस्तथव च । भुखारी-मेररागः 

सुखरागोऽल् कथितश्चतुधीऽभिनयं प्रति ॥ वषभः कोमलो यत्न गान्धारः पूर्वसंज्ञकः। 
सोमेश्वरः मुखार्या यैवतेद्राहो निधौ पू्वाख्यकोमरौ । 

देशीतार आरद गनिदीनायां न्यासांखौ षड़जपद्वमो ॥ 

ञुखरी-- सर्वदा गेया । भदोनिलः 

क दौ विरामान्ती मुखरीति प्रचक्षते । ॥ † ूर्वेति- श्रतिद्रयपरिलयागात् पूवशब्देन मन्यत इत्यहोभिलछ- 

कृता परिभाषा । 

--मादैटिकः भुखारीरागध्यानम् 
वादयप्रबन्धनि्माला गीतनादनकोविदः । रिखण्डधम्मिहमिरदधिपक्नीं 

उहान्वितश्च सरसो वृत्तरिक्षाविचक्षणः ॥ परपद्चयन्ती चट्दद्गलीभिः। 

भर्धाङ्ञमूतो नतंक्या रङगमूमिविमूषणम् । ` चतुभुजा चारुचकोरेव्रा 
ुर्वन्मृत्तालगे वाद्य सरसर्वादकेस्सह । सखारिका चन्द्रमुखी विभाति ॥ 

सुसंम्रदायशिक्षावा् मुखरी परिकीर्तितः ॥ र 

वेमः 
भुखावरी- रागः ( सङ णैः ) 

पुखारिः- मेररागः ( खरहर्यमेरुजन्यः ) सैन्धवीतोडिकायोगात् समुत्पन्ना युखावरी । 

(आ) सरिमपनिधस,. 
नारायणः 

(अव) सनिधपमगरिस. ख्या--(भाषा) 

न तज्ञ भाषा समास्याता मुख्याऽनन्योपजीविनी । 

युखारिरागध्यानम् ङम्भः 

सखीद्रये हस्तयुगे च दत्त्वा प्रसर्ैयन्ती मदाङसेन । मुग्धम् दानम् 
मन्दारमाटाच्ितकण्ठभागां ध्यायेन्मुखारीं सततं मनो मे ॥ वावान मग्धं भावगमेमपि छात् । 

रागसागरः 
शारदातनयः 

गवारी-मेर्कतां भावगभेम* व्याजारस्वाभाविकमिव स्थितम् । 

ऊकी चतुःश्रतिचरृषोऽन्तरमेषञ्युद्ध- ददौने यत्र तदिद सुग्धमिलयमिधीयते ॥ 

रौव्वावनपियचतुदहैयकेइयदन्ति । वेमः 

भारोदणे त्वजनिषाद्विसजेन स्यात् ग्धमधुषद नहंसकरीडः--सूडपवन्धः 

वस्मान्मुखारिरियमोड्वपृणजातिः ॥ रामो मौण्डक्ृतियेच्र परतिमण्ठपुरस्छृतः । 

्ुद्धास्समपाः। चुःतिकौ रिधौ । धन्तरकैशिकी गनौ ॥ आभोगान्ते तथा पाटस्वरैः पद्यगणाञ्जितेः 
भारो गनियागः। सपू ध 

र श्रङ्गाररससपूर्णः कृष्णकेकिविराजितः । 

मुग्धमधुस्दनादयो हंसक्रीडः प्रनन्धराद् ॥ | 

-मेख्कतां कम्भः 

यत्न डद्धास्खरास्सप्र भवेयुश्चित्तरञ्जकाः । मुग्धा- नायिका 

स स्यान्मुखारिकामेखः सजातीया भवन्ययतः ॥। मुग्धा नववयः कामा रते वामा मृदुः धि । 

सन्यासांराग्रहा पूणा सुखारी गीयते सदा । यतते रतिचेष्टासु पत्युश्रीडामनो्रा । 

कतिचिद्रमकैयैक्ता कष्टसाभ्या सुबुद्धिभिः ॥ पराघे रुदत्येव न वदेष् प्रियाप्रिये ॥ 
श्रीकण्ठः | शारदातनयः 

34 



मृदु--निष्फटमानस्वम् | 
मुग्धास्पयो वना मूढा छ्जञाचिलितमन्मथा । 
मनोऽस्य मन्मथ स्तोकमिति भावविदो विदुः ॥ 

कुञ्भः 

मुग्धा-- नायिका 
मुग्धा बाटयविरशोष. . .विरुसद्धावान्तराल्या नियू- 
ढोदयन्मन्मथविध्रमा रतिविधो मन्दाक्षमन्दोयमा। 
कान्ते सागसि विभ्रिय प्रियमपि सखष्टं न संभाषते । 

मुग्धा व्वेकविधैव सेयञुदिता मन्दभ्रकोपाख्सा ॥ 
 नीरकष्छः 

यडपः 
मुड्पः प्रपदस्य स्यात्कस्पने दरतरासतः । 

भवा, पादाङ्कलीपाष्णिकाङ्गान् मुवि साप्य यदा नटः। 
करोति नर्तने ताके द्ितीयाख्ये यथोचितम् । 
तद् मुड्पमाख्यातं नटैः कर्मविचक्षणेः ॥ 

देवेन्द्रः 

शत द्वितीयः. ताटमेदः । 

युडुपचारी 
इयं कलिनायथेन मधुपचारीति कथ्यते । देशी चारीष्वेबं 

एताश्चार्योऽन्तभूताः ॥ 

डुम्बिनरसिंहाचायः 
क्री-१८५० काः भरतसारसङ्गभन्थकती । 

मद्ररः--दस्तः 
मुष्टिहस्तस्स विवरः छतश्चेन्मुद्ररः करः । 
सुद्ररेष्वपि भद्दयायुधधारणकरेषु च । 
विनियोगोऽस्य विख्यातः सर्वदा नटनभ्रियः ॥ 

गौरीमतम् 

युद्रिकाः- पादभूषणम् 
पादतजेनिमानेन कनस्काञ्चननिमिं ताः । 

स्थूलाश्च ध्वनिसंयुक्ता यमखा सद्रिकावराः ॥ 
सोमेश्वरः 

मुद्रितमद्रः-देरीतारुः 

गुरोेषुद्रयोश्चोध्वै चर्वारो घवो यदि । 
डाञ्डरीने प्रयुञपन्ते स स्यान्पुद्रितमटरकः ॥ 

5 ॥॥ ॥ वेमः 

४९८ मुर्वः 

ुद्वितमण्डकः- देशीतालः 
मचतुरघुनिःशब्दं भवेन्मुद्रितमण्ठके । 

ऽऽ 91); 

युनिर्वशः 
मुनयः सप्र इह वैदो मुखताररन्धरयोरन्तराख्सयाक्गलसप्- 

कत्बान्मुनिवैञ्च इति प्रसिद्धिः । ४ 

मुनेवैशे दण्डमानमङ्ग खान्येकविंशतिः। 
साधानि यकिकश्चाष्टलिक्षाषद्कोनिताः पुनः । 
सप्राङ्गलो मध्यदेदो सुखतालस्यरन्ध्रयोः ॥ 

रन्धराष्टकान्तरं ज्ञेय प्रथगधाङ्घखोन्मितम् । 
एकवीरावधिग्रोक्त उर्ण्ववरोषु सप्रसु ॥ 

लिक्षाश्चतसस्साधास््युः युकाषट्केण संयुताः । 
सप्रान्तराखग मानयुक्तं यव चतुष्टयी ॥ 

साधेसप्रकलिश्षा च युकानामपि पत्रकम् । 
पच्चाङ्गरानि त्रियवीमानमेतस्समासतः॥ 

दामोदरः 

प्रमाण मुखरन्धस्य शिरःग्रान्तस्य च स्पृतम् । 
वसुवंशत्रद्लापि मुनावपि सुनेम॑तात् ॥ 

युनिस्तम्भः 
योगाभ्यासजपादिषु मुनीनां निश्खाङ्गत्व मुनिस्तम्भः। 

शारः 

रजः अवनद्धम् 
मुरज स्वज्गैरेकर्विंशवया प्रमितायतिम् । 

छुयादसनकाष्टस्य प्रथुमन्त्मनोहरम् ॥ 
पिण्डमधा्गं पोक्तमङ्लानि चतुरे । 

निर्दिदोदस्य वामांशे दक्षिणांस्ये त्रयोदश्च ॥ 

प्रत्येकमास्ययोश्चमं कायमेकाङ्गखामिकम् । 
चत्वारिंशच्च रनध्राणामङ्गकुव्यवधानतः ॥ 

कुया ्रोमृत्तिकाबन्धे रन्धनिक्षिप्तककेरेः । 
मुरजे मध्यमेतस्य तिभिर्वप्रस्तु बन्धयेत् ॥ 

करुण्डलीद्धितये प्रान्ते कृत्वा कच्छान्निबन्धयेत् । 
केपयेददनद्रन्द्रं भक्तिमिश्रेण भस्मना ॥ 

टकारश्च धिकारश्च योकारः प्रेधकारकः । 
नकारश्य सदोङ्कारः पाटवणो मृदज्गजाः ॥ 

सोमराज 



भमुरंजवायम् ९.९ मुष्टिः 

युरजवाद्यम् धधस्तत्न ब्रजयेका द्वितीयो मण्डरुञ्चमः। 

पुरा ञरासुरं भिस्वा भगवान्देवकीसुतः । बिलोडितो यदा पश्चादुभौ हस्तौ कटिस्थितो । 

तस्करेबरमादाय मदै छृतवान् भुवि ॥ अन्योन्यामिसुखी शान्तौ तदा सरजकरतरी ॥ | 
पिनद्धं चर्मणा तस्य स्मिद्टेढबन्धनम् । भकः 

कण्ठध्वनिश्च तस्येव तेनासो सरजो भवेत् ॥ युरजमदठभेद 

मुरज तं समादाय दत्तवान्नन्दिने हरिः। बयोदशाङ्गलो वामे मुखे स्याद् दादसाङ्गलः। 

मुरजस्य ततो छोके देवता नन्दिकेश्वरः ॥ दक्षिणे तु मुखे धीरिरमदलः परिकीर्तितः ॥ 

नन्दिकरौ समाराध्य मुरज बादयेद्रधः। मुरजोऽश्टङ्गलो चामे दक्षे सप्ताज्गखो सुखे । 

मुरेजानां प्रभेदा स्युरङ्याछि यो्वगाक्चयः ॥ भङ्योर्ध्वकाणिङ्गयभेद्ात्सदडा परिकीर्तितः ॥ 

हरीतक्याकृतिस्सवङ्कयो यवमध्यसतो््वगः । ह 

आिङ्गवश्चैव गोपुच्छः मध्यदक्षिणवामगः ॥ मुरजाडम्बरम्--चास्कः 

हरीतकीसम शूपं अङ्क चेव प्रकीर्तितम् ¦ . दक्षिणो यल विदिशि वामदश्चिणपा्धेयोः। 

अङ््ठाज्लमानेन उययः पच्ाशवङ्ुलम् ॥ मन्थराकारबलनं पयायेण विधाय च ॥ 

दीध स्यान्मध्यमे स्थूरं तावदङ्गख्वतैटम् । ततो वामाोंऽसपयेन्त सञुद्भय ततो द्रुतम् । 

उभयोरम्रयोश्चापि दादशचाङ्गखवतुंलम् ॥ सवपा प्रसृतस्तत वि्टेचचरदङ्ुलि ॥ 

चतुरङ्गकविस्तारं कर्णिकामध्यतो भवेत्। अन्यःकरो नाभिदेशे तिर्वीनो ट्ंडेखदि । 
कर्णिकाया बहि बङ्येन समात्रृतः॥ मुरजाडम्बरं नामचाखको मुनिभिः स्मतः ॥ 

मध्यतो म्रन्थिसंयुक्तं मदङ्गं रचयेद्रुधः । 5 कः १ ५ 

देवता कर्णिकाद्रनदे सूर्याचन्द्रमसावुभो ॥ अ 

बरख्यद्ितयस्यापि परिवेषोऽधिदे वतां । दरदन््ाधिषषयामा वदते ({)रनभरधारिणी । 
< चतुर्भिस्तारयुषिरेः संयुता मत 

प्रन्यसतु विश्वकमां स्याद्रन्धबां वघ्रदे वताः ॥ त त कम्भः 

१. 1 । : सवस्ली जायते हस्तदयाभ्यधिकसम्मितः। 

1 फूत्काररन्धेणेकेन चतुर्भिः सवररन्ध्रकेः ॥ 
तस्यास्तु वासुकिर्देवो मदेस्सर्वदेवतः। कमः 

चिक्कः 
मुरली, सुरुली, स्वरुली एते पयाया द्यन्ते । 

मुरज | 

मुरसुषधिषसा च शछक्ष्णयुक्कुमारायां मदि श्ररोहतीति । खदपि ~ व 

मुरा ततो जाता मुरजाः, मृदङ्गा इयर्थः ॥ ९३ च ४ त | . 
अभिनवः मुखताररन्ध्रान्तराटं विंशयङ्करभिते चेत् सुस॒रलीरव्चः। 

रजः युरुडी-- चृत्तेबन्धः 

सुरसम्दो बृहद्ाची (जकान्दो) मध्यवाचकः। मध्ये चतस नर्तक्यः तिसखरस्तिसश्च सोणगाः । 

यन्मध्येनोरुणा जातः तस्मान्मुर्ज उच्यते ॥ चत्त छुर्वन्ति यत्रासौ युरुडी बन्ध उच्यते ॥ 

नान्यः वेमः 

मुस्ज्छतरी - चारकः मुषटिः- हस्तः 

अंसावधिस्तनक्षेलाद् घरान्त्वा मण्डखवृत्तितः। तरमभ्यसथतेरेन्नेरङ्गल्यभेरगोपितिः । 

ततो वक्षस्खलम्राप्तौ मुहूर्निक्षिप्य पाश्चेतः ॥ | निपीडय मध्यमां तिषठरङ्ग्ठ मुष्टरिष्यते॥ 



सुष्टिकस्वस्तिको 

 छुन्तनिर्सिशदण्डादिपहे वि विधयोधने । 
धावने प्रा्यखाङ्गछठो महयुदधे करद्रयम् । 
स॒ष्टेरण्वकृतोऽङ्गकठः शिखरः सम्भ्युज्यते ॥ 

शङ्गः 

यु्टिकखस्तिकौ- रत्तो 
करणेनापवेष्टेन स्यादेकः कछरुश्ितो यद् । 
तदान्योऽप्यश्चितो भूत्वोद्रेषटितेन बहुकमात्॥ 
स्वस्तिकं खटकास्यो चेन्मृष्टिकश्वसिकौ मतो । 
यत्परंपरया सुष्टेजातो तौ मुनिना ततः । 
तथोक्तो सुष्टिक्िखरकपित्थकटकेष्वपि ।॥! 
स्यातामन्यतमावेतावियादयवतामुना । 
एकः स्यात्छुश्ितो मुष्टिः खटकास्योऽच्ितः परः ॥ 
इति कीर्तिं धरः प्राहु मुष्टिकष्सिकौ करौ । 
खेड्गवर्तनिकेयन्यन्नामघेयं च करिपतम् ॥ 

ज्यायनः 

युषटियुङ्कलः-- हस्तः 
पूर्वोक्तमु्ठिदसते तु मभ्यमाङ्गृ्ठयोजितम् | 
नाज्नाय युष्टिस॒कछुरः कप्यर्थे च निरूपितः ॥ 

*ाररोखरः 

यष्टसद्राहस्तः 
वामे मुष्टिः दक्षिणो सुद्रामणिबन्धेन मिभितः। 
मुद्िकोऽधोमुखो मुष्टिम॑द्रादस्तोऽयमीरितः ॥ 
मुष्टि॒द्राकरश्चापि चमयां संप्रयोजयेत् । 

*उन्गारशेखरः 

युष्टिम॒गहस्तः 
ूर्वोक्तमुष्ठिदसत कनिषठङ्गघठमसारितः । 
नाम्ना सुष्टिखगो हस्तः कृष्णसारे युज्यते ।। 

| "खाररोखरः 

युष्टिवर्तना 
ञ्याटृत्तिक्रियया सुष्ट कृत्वा चेद्धामयेन्मुहुः । 
सव्यापसव्यतो सुष्टिवर्तना सद्धिरीरिता ॥ 

| भदोकः 

गुष्टयधेदस्त 
किच्िद्िस्तृतमुष्िपतु युषट्य धे इति कथ्यते। 
पुरोभागे वु युष्टयधः पादयपृष्ठनिरूपणे।। 

विनायकः 

भरूगण्डः- काडटनृत्ताङ्गम् 

षश्टथाधिकरताणूनां छुयोत्पिण्डस्य लेखनम्। 
अध्धोध्वं पिण्डके च वामदक्षिणभागतः ॥ 
वामेऽतीतरुषोषटध्वै त्रिमात्रो ध्रवतारक्रः । 
तयोदशमिता संख्या तिमात्रस्य भवेदूधुवम् ॥ 
रतितारस्सहातीतश्चत्वारिशसन्मितः। 
सूडादि सप्तताखानां दक्षिणे रूपमीदशम् ॥ 
त्रिवारं धुवताटः स्यादिघा भवति मण्ठकः। 
द्विवारं रूपकं पश्चाञ्ग्पाताछो द्धिधा भवेत् ॥ 
त्रिधा वृतीयतालः स्यादष्टताल्येकधा भवेत् । 
सप्तधात्वेकताी स्यादेषा माल्ामितिभैवेत् 
पच्चत्रिशलघोरूर््वमणुलयमुदीरितम् । 
चत्वारिरालघूनां च वामस्था वा मितिः कृता ॥ 
न्यून सप्रदज्ञाणूनां ततन तेषां नियोजना । 
ध्वतयेण चतुष्कं तथैव मण्ठकटये ॥ 
रूपकद्टितये दन्ट्ं तथेव ्म्पकद्रये । 
तृतीये त्रितयं प्रोक्तमेकं स्यौदष्टतालके ॥ 

सप्ैकताल्यामन्ते चाधिकमेकं भवेद् ध्रुवम् । 
एवे छते स्वणूनां च पिण्डे भवति साम्यता । 
मृरूगण्डस्तदा काडः तालज्ञः प्रतिपादितः ॥ 

मृरू-देशीरृताङ्गम् 
हृदये वामक्िखरं स्थाप्य सव्यपताककम् । 
दक्षपश्चि प्रसायांथ दक्षिणावर्ततस्ततः॥ 
भ्रमरीमाचरेत्पश्चादेकपादोपरि स्थितः। 
नम्रीभूत्वा तिपताकं पुरतश्च प्रसारयेत् ॥ 
हृदि वामं च शिखरं न्यस्य स्कन्धानतं शिरः| 
वलनद्वितय कुयीदन्ते स्याच्च तकारणम् । 
मृरूलक्षणमिव्युक्तं सनीतज्ञेः पुर तनः ॥ 

मुना 
्तेमादैवमेव स्यान्मूरैनेरयाह तुम्बुरुः । 
गायतां श्धण्वतां चापि भवेद्रागासृते हृदे । 
मनसो मलन यत्स्यान्मूरैनेयाह केदः ॥ 

इरिपाट 



मुना 

मूरना 

त्रिम्राममूचेना नामानि भन्थान्तरे । 

छछिता, मध्यमा, चित्रा, रोहिणी च मतङ्गजा । 

सौवीरा वर्णिसध्या च षड्जमध्या च पञ्चमी । 
मत्सरी मृदुमध्या च शुद्धा देव कलावती ॥ 

तीव्रा रौद्री वथा ब्राह्मी वैष्णवी खेचर वरा। 
नादवती विराला च त्रिषु ग्रामेषु मूर्छनाः 

भाहयेकविंरातिः चूडामणिभनारः 

उभयग्रामयोः मूठैनाश्चतुर्दच । 

आरोहो यः स्वराणां स्यादवसरेहोऽप्यनुक्रमात् । 
सा मूरनाग्रामयो स्युरस्या सेद्राश्चतुदेच । 

षड्जे तृत्तरमन्द्रादौ रजनी चेत्तसयता । 
चतुथ गुद्धषडजास्या पञ्चमी मत्सरीदरता । 

अश्वक्रान्ताभिधः षष्ठी सप्रसी चाभिरुद्रता \ 

सौवीरा हरिणाशचा स्यात् स्यारछलोपनताऽपि च। 
शद्धमध्या ततो मार्गी पौरवी हृष्टयका तथा। 
सप्तौता मूृखेनाः प्रोक्ताः मध्यमग्रामजाः कमात् ॥ 

कुम्भः 

नन्दी विश्चाख सुमुखी चिल्ला वचित्रनती सुखा। 
बला या चाथ विज्ञेया देवानां सप्तमूषेनाः॥ 

आप्यायनी विच्छश्रता चन्द्रा हेमा कपर्दिनी । 
मेन्नी बहिरपती चेव पितृणां सप्रमूरेनाः ॥ 
षड्जेतृत्तर मन्द्रा स्यात् ऋषभे चाभिरद्रता । 

अश्वक्रान्ता तु गान्धारे ठतीयामूषेना स्मृता ॥ 
मभ्यमे खलु सोवीरा इृष्टथका पच्छमे स्वरे \! 

धैवते चापि विज्ञेया मूटेना तूत्तरायता । 
निषादाद्रजनीं विद्यात् ऋषीणां सप्तमूेनाः ॥ 
इदं भरतस्य न सम्मतम् नारदः 

मूढेन 
महोायाभिधायी यो मूचधातुस्ततो स्युटि । 
करणार्थं मूरेनेति पदमत्र समुच्छ्रये ॥ 

पण्डितमण्डली 

ग्रामप्रोक्ताः स्वरा यब्र मू पायान्ति हेया । 
विज्ञेया मूछेना सा तु त्रिसप्ररुणिता बुधैः ॥ 

| वादिमत्तगजाङ्कशः 

मूछनातानमेह; 

मूलं -- मोहसयुच्छाययोः--इति मूरछनाराग्दस्य व्युर्पत्तिः । 
मूते येन रागो हि मूरैनेयमिसंक्ञिता । 
भारोहणावरोहणक्रमेण स्वरसप्रकम्। 
मूछेनाशब्दवाचच्य हि विज्ञेयं तद्धिचक्षुणैः ॥ 

आरोदेणावरोदेण क्रमेण स्वरसप्नरकम्। 
रागादो मूषनादल् मूलेन परिकीर्तिता 

---वीणायामुभयहस्तव्यापारः 

उद्ेष्टपरिवताभ्यां करे-आराम्यति दक्षिणे । 
सवरस्थाने हतं तन्त्यां कम्पिता यत्र सपति । 
कम्रिका मूधेनासन्ञा करोऽसो कीर्ठिंतो बुधैः ॥ 

वादनम् (उमयहस्तव्यापारः) 

उद्ष्टपरिवतोभ्यां तन्त्यां म्यति दक्षिणे । 
स्वरश््ने दरुतं कम्नासारणं मूढेन मता ॥ 

मूदैनाक्रमः 
मत्तकोकिखबीणायां तनत्यो यासतास्रनुक्रमात्। 

` स्वराः षड्जादयस्सप्न सप्तभूत्वातिथास्थिता ॥ 

मभ्यषड्जकसप्रेन मूखेनारम्यतेऽिम्रा। 
षडजस्थानस्थितेन्यायिः यदा षड़जाद् धःस्थितः । 
शारभ्यन्ते रजन्यायाः षट् षड़जयामभूदेनाः॥ 

पण्डितमण्डष्टी 

मध्यस्थमध्यमेनाद्या मध्यमग्राममूदेना । 
मध्यमस्थानगैगोयेः अथवा स्याद् घरिख्तेः ॥ 

जायन्ते मध्यसमाम्याः हरि णा्वादिमूैनाः । 
आारम्भकस्चसेपान्यस्वरे फुयात्समापनम् । 
षड्जमध्यमयोः स्थाने न्याया गाद्या यथाक्रमात् ॥ 

तदृध्य सारयेत् षड़जमधभ्यमादीन् खरान् सुधीः । 
पण्डितमण्डसी 

मूरैनातानभेदः 
एकद्टिश्वररोपेन षाडवोड़षितीक्ताः। 
तानाः स्युमेनुद्धाः प्रामद्वयसु पारिताः ॥ 

तानादीन् षडवन्तीति स्वराः षट् षाडवा यतः | 
षाडवेभ्यः समुरपन्नास्तानायाष्षाडवास्ततः ॥ 



शू्खनामेद 

उडवो वान्ति गच्छन्ति तस्मिस्तदुडुवं नभः। 
भूतसंख्याहितं निष्ठा भूतानां पद्मं हि तत् ॥ 

ओडवी पञ्चसंख्या सा येषां तेद्यौड्वाः स्मृताः। 
तस्मातपच्छस्वरात्मानस्तानाया ओड्वाः स्मृताः ।। 

पण्डितमण्डटी 

नलु मूठैनातानणेः को भेदः । उच्यते । मूरैनातानयोः अणुत्वा 
न्तरत्वमिति विाखिः । एतच्वासङ्गतम् ! भरतस्य सङ्गहश्ोके 
मूठैनातानयोर्भेदस्य प्रतिपादितत्वात्। कथम्। मृङेनारोहं 
करमेण तानोवरोहक्रमेण भवतीति भेदः। 

मतद्भः 

मूनामेदा 
सप्तखवरमूडेना, द्रादशस्वरमूरेना चेति द्विविधा मूटेना । त 

सप्नस्वरमरूछेना चतुर्विधा, पणौ, षाडवा, ओौड्धविता, साधारणा- 
चेति । तत्र सप्तभिः स्वरैः या गीयते सा पूणो । षड्यिः स्वर 
या गीयते सा षाडवा । पद्भिः स्वरैः या गीयते सा ओडविता। 
काकस्येरन्तरस्वरेः या गीयते सा साधारणा । 

मतङ्खः 

मृखनाविधिः 
ततर येनेव खरेणोच्ायः (बन्धे उद्वाहः) प्रवर्तते तेनैव स्वरेण 

यद्! समाप्निरपि भवति तदा मुना जायते। यथा--षड्ज- 
ग्रामे प्रथमायां भूकेनायां सरिगमपधनिसेति स्वरसन्निवेरो सति 
षड्जो मूटेति । तथा च सौवीरायां इद्राहसमाप्तौ मभ्यमस्वर- 
योगात् मपधनिसरि गमेति स्वरसन्निवेरे सति सौवीरार्या प्रथमा 
मूठेना जायते । 

नान्यः 

मूरेनाश्चतिनामानि -- (मतान्तरे) 
नान्दी विशाला सुसुखी विचित्रा सभवस्तदा। 
षड्जे मतो मुनीन्द्रेण भरतेन रिवेन च ॥ 

चिल्ला घना बरखनिका निवेरा सञ्ञायतेऽसौ बृषभस्तथब । 
ष्वरोऽत्र माला सरसानिवेशाद्रान्धारनामा कथितः प्रथिव्याम् ॥ 

मातङ्गा मागधी मत्री शिवा ज्ञातस्तु मभ्यमः। 
कटां कलखाभवा मद्रा शङ्खैरव्यास्तु पद्मः ॥ 
वाल्ममृतारसानां तु सयोगाद्धेवतस्वरः । 
जपामधुकरीभ्यां तु निषादः परिकीर्तितः । 
एवं स्वराः समूितो यत्त रागतां प्रतिपद्यते ॥ ` 

कुष्णदासः 
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मूढेनासख्या 
स्वरो यावतिथौ स्यातां रामयोः षड़जमध्ययोः । 
मूछेना तावतिथ्येव तद्रामात्रत एत्र तौ ॥ 

मूर्तिवसन्तः -मेररागः ईागपियमेरजन्यः) 
(आ) सरिगमपधनिस. 
(भव) सनिधपमगमरिस,. 

मृलाभिनयः 
अधंपताकहस्तयोरङ्गस्योश्वारनेन कर्तव्यः । 

मूलाहस्तः 
(मूखङ्कुशावत् ) 

पूरवोक्ताधपताके तु त्ज॑नीर्मध्यसापि च । 
फणिवद्रक्रिता कारे मूखार्थस्स प्रयुज्यते ॥ 

ग्गृकखसः 

पादाङ्खलीभिराकरम्य भुवमुस्थाय जानुनी । 
मुहमृहुस्सन्निपाय ग्म खिन्नमृगीव चेत् ॥ 

साटस्यगमनोपेता मृगशीर्षकसर।न्विता । 
नतकी गुरुमानेन हरिणष्डुतयाप्ठुतिम् ॥ 

विदध्याद्विविधां यत्र कलासौऽसौ सृगादिगः। 

सास्यगमनेति छास्याङ्के नयन्ती यर्थः । 

सग्चन्द्रहस्तः 
दक्षिणे मृगशीषाङ्खोऽप्यस्य कोणेऽपरः करः। 
अधेचन्द्राकृतिसियेक् सृगचन्द्रकरे मतः। 
चमूरौ सृगचन्द्रोऽयै म्रयोऽयस्तु गुोर्म॑ते ॥ 

म्रगचपला--मुववृत्तम् (दशक्षरम् ) 

मृगचपलछ 

दत्तिकः 

महारा 

भरोकः 

भख्ाररोखरः 

धाय चतुथोविह निधनः पञ्चम एवं यदि च गुरः । 
पङ्क्तिविधाने परिपठिता सा खलु नाम्ना मृगचपटा ॥ 

चतुर्थ पञ्चमायां च रघवो गुरुरन्ततः । 
शोषश्च षट् द्रता ज्ञेया युम्मोजा मृगचापडा ¦ 
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भतनगा गणाः म्रमसत्ा- खी 
> । शिके 

श्ङ्ाररसमाश्चिलय रागे मारुवकेशिके । सखस्पोदरी भग्रन(सा तनुजङ्घा वनप्रिया । 
पकयसंडे विमर्जङे । पङ्कजषण्डे विमख्जले ॥ चरनिस्तीर्णनयना चपला शीघ्रगामिनी ॥ 

भ परित्रासपरा भीरू रोमशा गीतराभिनी । 
इय भरतमते सुरद यितेति कथ्यते । निवासस्थिरचित्ता च मृगसत्वाङ्गना स्मृता ॥ 

मृगनन्दनः- मेररागः (मेचकस्याणीमेर्जम्यः) + 
(आ) सरिगधनिस. परगाङ्कः-देशीतार ‹ 
(अव) सनिधमधगरिस. मृगाङ्को द्रकघुमेतः । । ^ 

मरगाड्मण्डनः देशीतारः 

मृगष्टुता- चारी लघुनैसै दरतो ल्घुरतै व्घुदरतौ ख्घुः। 
एवे कुश्चितमुद्धलोद्धय भूमौ निपातयेत् । नसे दरतो जनो रगो सृगाङ्कमण्डनाह्वये ॥ 

अन्यमख्ितजद्घान्तं पश्ादेदो विनिक्षिपेत् ॥ 31 मात्राः तारप्रस्वारः 

यल सा कथिता चारी चत्तविद्धिमृगष्ठुता | मृगाविद्धः- हस्तः 
एनां चारीं प्रयुञ्जीत विदूषकपरिक्रमे ॥ मृगरीर्षामिधौ हस्तौ श्िष्टाबाविद्धवक्रतः । 

वेमः म्रगाविद्धौविति प्रोक्तौ योज्यौ वादस्रगार्थके ॥ 

-देशीचारी म 
मुहू्हुस्ससुरष्छुय प्रसायै चरणौ यदा । मृगी-- गतिः 
महीतले निपायेते तदा ज्ञेया सृगष्टुता ॥ गरृगवद्रमनं वेगात्तिपताककरौ वहन् । 

वेमः पुरतः पाश्चयोश्चैव यानं सृगगतिभवेत् ॥ 
देशीता नाव्यष्टु्पने 

स | मृगीव चकिताद्गेयां स्वनुरागमनोरमा । 
खरगराडिति विख्याते द्रतात्संकीणैटो भवेत् । रोक्ता मृगगतिस्सव नित्यसौन्द्यवधेनी ॥ 

० | खकष्मणः देवेन््ः 

मृगसीषः--हस्तः च 
सर्परीर्षकरस्योध्वे यदाङ्गन्ठक निष्के । यस्या हितीयषष्ठौ जकारसंज्ञी चतुर्थकं चैव । 
मृग्ीर्स्तदा इस्तः सत्वपो वदनो भवेत् ॥ धृत्यां भवन्ति पादे गुरूणि चान्यानि सा मृगी नान्ना ॥ 
जयेद साभता्थकृ्ानोदयताक्षपातने | नायिकानां मृगी कायां पर्व तोयानदसने । 

कने र दिन्दोखाख्येन रागेण चतुरभ्रचतुष्टये ॥ गण्डादि गण्डादिस्वेदमनजिने ॥ त | 
शाङ्ग: एदाणि पादसंखोमिदाणि पुन्बाणि वुत्तचुदाणि । 

एतानि वा सं्रोभितानि पुध्पाणि निृत्तचूतानि। 
मृगरसीषंहस्तः नान्यः 
मृगरीषं तु काङ्गुलो ह्यथवा मृगरीर्षकः। अत्र णिपाद मिदाणि णिवुत्ताः द्ितीयवचतुर्थषष्ठगणा जगणाः । 

गारः 
मृदङ्कः- आनद्धम् 

मृगशीषांभिनयः | वरीजबश्चशरीरोऽयं ककरः सुददीक्तेः । 
काङ्गलदसतेन कर्तव्यः ।. | महार चर्मणानद्धतुण्डोऽसौ बद्मणा निर्मितः पुरा ॥ 
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एकरविंशाङ्गलायामो मध्ये किच्ित्प्रथुभेवेत् । 
धन्वङ्गखमुख वामं दक्षिणस्य त्रयोदश्च ॥ 

एकाङ्गलखाधिकरे चक्री चर्मणी वदले घने । 
सभ्ये तयोश्च रन्ध्राणि चत्वारिंशत् प्रथक् प्रथक् ॥ 

प्रान्ते रन्ध्राणि कुवीत तेषामङ्गटमन्तरम्। 
तेषु रन्ध्रेषु वध्र च सीवनीक्रमतो न्यसेत् ॥ 

तस्मिन्वध्रे तु प्रोतन्या पट्टिका ककंरात्मिका। 
अधश्चोध्वं च कर्त्या प्रषठोद्रनिदर्चिनी ॥ 

मध्यं विवेष्टयेतप्रज्ञः लिभिर्वप्ररेदं ततः । 
तत्र गोमूत्रिकाबन्ध ह्िविध सम्मुख न्यसेत् ॥ 

भ्रान्ते कुण्डलिके कारये कक्षाबन्धनहेतवे । 
तत्र कक्षां विनिक्षिप्य सन्यते द्विगुण न्यसेत् ॥ 

प्रोतां द्िगुणितां कक्षां वध्रनद्धां दिरव्वखम् । 
कुवत यस्य तन्नाम मृदद्ध इति कीर्तितम् ॥ 

भूतिमिश्र तथा चार मृदितं च सुचिक्छणम्। 
पिण्डकं तत्न वामास्ये पूरिकामानने न्यसेत् ॥ 

ततुमानतया भक्तं सग्यवक्तं विरेपयेत् । 
ततस्तस्य भवेन्नादः श्रवणोत्सवकारकः ॥ 

तकारश्च धकारश्च घोङ्कारो हिङ्करस्तथा । 
नकारश्च सदङ्कारो मृदङ्गे पाटवाचकाः ॥ 

सर्वतूर्येष्वयै मुख्यो मृदङ्खा नादश्चोभनः। 
लस्य संयोगमासाद् वाद्य सवं सुञ्ञोभते ॥ 

हौड़क्छिकस्यानुगताः प्रेष्ठा मादेलिकाः मृताः। 
सोमेश्वरः 

मृदङ्गः _ 
अङ्घ मदो यतश्चेषां मृदङ्गास्तेन कीर्तिताः । 
मथनादथ मृच्वमं मेनिरे ह्यनयोः परे ॥ 

श्रद् ज्ञ लक्षणय 
निर्दोषबीजबृक्षोर्थः पिण्डो दथङ्कल सम्मितः । 

एकविं सत्यङ्कखः स्यादैर््ये वामे सुखे पुनः ॥ 

चतुदैशाङ्गकानि स्युः दक्षिणे तु लयोदश । 
घनं यस्य मनाञ्पनध्यप्रथुरेकाङ्गखाधिके ॥ 

वक्ताभ्यां चर्मणी वृत्ते बख्ये . .-प्रतियोस्तयोः। 
वारिदाव्प्रथगन्धाण्यङ्खान्तरवतिं च॥ 

मृदङ्गातपक्चि 

बद्धे तद्रन्धविन्य्तेः सीवनप्रक्रियावती । 
प्रोताधाधस्थिता दृष्टो दरप्रष्ठावदभिका ॥। 

क्रियते वेष्टयते मध्यः तिभिर्बन्धेदं ततः। 
कार्यो गोसूतरिकाबन्धः तत्र बधघ्रदयेन चः 

तथा यथापि नद्धास्ये भवेतां चम॑णी हृदे । 
छरण्डस्योः ्रान्तयोवामक्कुण्डल्यां सन्निवेरय च ॥ 

कक्षां क्षिप्त्वा दक्षिणस्यां कृत्वा द्विगुणतां नयेत्। 
सा्चलद्धितयां पटटमयीमष्टङ्गलयताम् ॥ 

यद्वाऽन्यवद्लजां यो भावुगां न्यस्य कटीतटे । 
भूतिमिश्रेण भक्तेन चिकणेनातिमदेनात् ॥ 

पिण्डिकां पूरिक्यकारां वामवक्ते निवेयेत् । 
बहणास्येन तेनास्य छिम्पेदस्पेन दक्षिणम् ॥ 

एवे जलधरध्वानगम्भीरो भवति ध्वनि. । 
रक्तचन्दनजो यद्व खादिरेऽन्येर्यं मतः ॥ 

तरिशदङ्गछदेष्यैशच पिण्डेत्वङ्गरसभ्मितम्। 
एतस्य वामवद्न द्वादशाङ्गखुसम्मितप् ॥ 

दधिण तु मित सार्धरेकादश्चभिरङ्ग्ः । 

मुनिभिमेदे टस्योक्ता देवता नन्दिकेश्वरः ॥ 

निगद्न्ति मदङ्धं त मदे मुरज तथा। 
प्रोक्तं खद ङ्गशब्देन मुनिना पुष्करत्रयम् ॥ 

शतयन्ताव्यवहयेत्वान्नास्माभिरुपदर्धितम्। 
संज्ञामात्रं तथापीह कथ्यते संभवे तथा ॥ 

। हम्मीरः 

मृदङ्गवादनमागैः 
वादनस्य चतुमोगां ईरिताश्वन्द्रमोणिना । 
घटिताख्या विकृष्य च गोर्षारश्चिका ततः ॥ 

नारायणः 

म्दङ्खोत्पत्तिः 
मृदङ्गढ क्षानिस्मनलिवलीपरदहादिकाः। 
मुरजस्तु मते जेने जातदशङ्खान्महानिषेः ॥ 

रोके तु स्वयमीरोन स वादयो मुरजः कतः । 
कथ रद्रेण तद्वा मुरजास्य विनिमितम्॥ 

कथं पाटाख्यया वणां न्यस्तासतर्सिमश्च बन्धिनि । 
कैलासाद्रौ स्थितं रुद्रमन्यदा ध्यानतरपरम् ॥! 

ज्ञात्वा स्वघातकमिति तत्रागान्मुरजासुरः। 

पराप्रनह्मवरं मां तु न हन्तुं कोऽप्यर परः ॥ 
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करते हरस्तपोयुक्त्वा ततस्त पातयाम्यतः। 
विमृश्येवं तपोविन्नरूपं निमोपयन्मधुम ॥ 

तत्र केखासशिखरे वने बहूतरश्च सः। 
ध्याने विस्ञ्य रुद्रोऽपि परयति स्म तपोवनम् ॥ 

तपोरोपि च वदाज्ञात्वा तत्कृतं ज्ञानचक्ुषा । 
ऋ, (~ द. 

तपोखोपिनि तस्मिसतु छुपितो नियेयो ततः ॥ 

रुद्रो रोद्रमनास्त च दृष्टा प्रोवाच राक्षसम्। 
तपोभङ्गो्मे कृतवा रेरे रश्चः क यास्यतः, 
व्रजननित्युक्त एवाय युयुत्सुदेरमापतत् ॥ 

सुषिरं योधयिस्वा ते पञ्मारममारयत् । 

कण्ठपाण्यह्किहीने तरेहं त्वाऽत्यजद्भवि ॥ 

रिवे स्वस्थानमायाते साध तदेहपञ्रम् । 
उत्पाश्च मांसरोमेन गरध्र्नीतं नभस्ये ॥ 

मांसं त्पञ्ञरस्थ तैः किच्चिद्धक्त्वा तु भारतः । 

पातितं स्वमुखेभ्यस्तत्मरान्तव्रक्मोपरि धितम् ॥ 

आन्त्रावछिमिः संटप्र तरुशाखाविर्म्बितम् । 
सू्ा्पेन संशुष्कं चमोनदे मुखद्रये ॥ 

निमांसत्वात्तदन्तस्तु सुषिरं बायुयोगतः । 
शब्दायमानं श्रीकण्ठः शुश्राव .-----॥ 

तच्छब्दित समाकण्यै श्रुतिसोख्यकरं परम् । 
कोतुकात्तत्र गत्वेडाः ते ददशे तथास्थितम् ॥ 

किमेतदिति तद्रपं पश्यन् सस्मार तं रिबः। 

विचिन्त्य स्वहतं पू वामहस्तेन चस्परशत् ॥ 
त्रिविधदशब्द् उत्पेदे तदइयस्मिन्सनादके । 
कुतुक दक्षिणेनापि करेण प्रहतात्ततः ॥ 

खटपन्नो धीस्यय शब्दस्तं जघान पुनदिङावः। 

करेण वामेन परे जज्ञम्भे थो इति स्फुटम् ॥ 

दक्षिणेन करेणापि मुरजाच्च पुनहेतात् । 
जज्ञे द्रौमित्ययं शब्दः स चाथ स्वाश्रयं ययौ ॥ 

कियत्यपि गते कले प्राब्रडार्तस्समेतरि । 
विन्ञप्तदशम्भुरुमयां नवोटजकृते तदा ॥ 

पराशस्याग्रपत्लाणां शद्रलानां निवेशनात् ! 
गणेभ्यः कारयामास सर्वस्तत्रोटज बनम् ॥ 

एकदोटजपत्रेषु शुषकेषूपरि पातितान् । 
नवान्देनाम्बुबिन्दृस्तु युश्रावोमायुतो हरः ॥ 

सृदक्् 

उक्तश्च रिवया स्वामिन्पत्रेष्वासारयोगतः । 

सञ्जाता यादृशारङब्दाः तादृ्चान्स्ापय कचित् ॥ 

इत्युक्ते विमशन्नीशः स्परत्वा सुरजमोमिति । 
चे च पूर्ववृत्तान्तं तच्छब्दांस्ततर च न्यधात् ॥ 

ते शब्दाः कीरशास्तब्र कथ व्यस्ता । 

ततप्रसङ्खेन तत्पणिरुत्पन्नाः कीटशास्त्िति ॥ 

शुष्कपत्रोद्धवाः पूवैमुतन्ना मुरजेऽपि ते । 
उक्तादशब्दाः पद्छन्निशदथ फाराः करोद्धवाः ॥ 

सुषारकरटशः 

श्षनध्याये कदाचित्तु स्वातिर्महति दुर्दिने । 
जटशययं जगामाथ सङिटानयनं प्रति ॥ 

तस्मिन् जलटाङ्ञये यावत् प्रतिष्ठः पाकंञासनः। 
धाराभिर्मतीभिस्तु पूरयन्निव मेदिनीम् ॥ 

पतन्तीभिश्च धाराभिर्वायुवेगाल्जलाङ्ये । 
पुष्करिण्यां पटुः शब्दः पत्राणामभवत्तदा ॥ 

तेषां धारोद्धवे नादं नेणम्य स महामुनिः। 
भाश्चयेमिति मन्वानश्चात्र धारितवान् स्वनम् ॥ 

उ्येष्ठमध्यकनिष्ठानां पल्लाणामवत्ताये च। 
गम्भीरमधुरं हदमाजगामाश्रम ततः ॥ 

ध्यात्वा सूर्टिं मृदङ्गाना पुष्करानसजत्ततः । 

पणवं दुर्दरं चैव सहितो विश्वकर्मणा ॥ 

देवानां दुन्दुभीरेष्टा चकार मुरजांस्ततः । 
धालिङ्गमूर्ण्वकं चेव तथवा्िकमेव च ॥ 

चर्मणा चावनद्धास्तु मृदद्भान् ददेरं तथा । 
तन्त्रीभिः पणवे चैवमृहापो्चि्चारदः ॥ 

लय चान्यान्यपि तथा काषछ्वायसकृतान्यथा । 

द्यह्वरीपटद्टादीनि चमनद्धानि वानि च॥ 

धातोद्यखमकाये तु यानि योज्यानि वादकैः । 

मृदवम्--वीयथ्यङ्गम् 
यत्कारणादरूणानां दोषीकरणं भवेद्धि वादकृतम् । 

दोषगुणीकरणं वा तन्मृदवं नाम विष्षेयम् ॥ 
भतः 

गुणानां दोषत्वं दोषाणां वा गुणत्वं यत्र क्रियते वन्मृदबम् 
विबाददृतभिलयनेन छश्चणाद्िक्ेषमाह । दं शृत्यन्वर् स्वभाव- 



दुः ५०६ 
मियर्थः । यथा वेण्यां-रिरः श्वा काको वा द्रपदतनयो वा 
परिखशेदियत्न दोषश्य गुणीफरणम् । यदि शक्लमुञ्डितं इति 
कणंवचनेन प्रतिज्ञातपरिपार्नस्य गुणस्यापि दोषीकरणं विवाद्- 

मे धरञ्जनीरामध्यानेम् 

मेषः पूर्णो धत्रयस्स्यादुत्तरायतम् रनः । 
विकृतो धवते ज्ञेयः शङ्गाररसपूरकः ॥ 

दामोदरः 
कृतमेव । सद्यं मदैनं । भरत्परपश्चमदैनेन स्वपक्षमवति रक्ष- | 1 | तीति । --ममरागः 

अमिनव; भरदांरन्यासषडजः स्यात् षड्जे वतिकोद्धवः। 
षडूजतारः समरोषस्ठरस्सयान्मेधरागकः ॥ म्दुः-- अरतिजातिः 

भह्माभगः 
हय मन्दा, रतिका, क्ष्मा, प्रीतिः, इति चतसृषु श्रतिषु वर्तते। _ मेररागः 

मृष्टक्षणमर् अय महीर इत्यप्युच्यते । 
इष्टकाकीरसाङ्गार्कराप्रस्तरादिमिः। महोनिंकः 
दोपेीना सदो ह्या मृदङ्गानां सु सिद्धये ॥ महारराब्दे द्रष्टव्यम् । 

मणम क मेषतर्गिणी - मेगः (दूमकाम्तमेकनन्यः) 
कणदः सव्क्गान्कास्यहुषः ॥ (आ) समगमपनिस. 

खष्ट त॒ द्ि्यरप्येव तया शवेतातपे तथा । (अव) सधपमरिगरिस. 
पाचयेश्च करीषाम्रौ सुपक्ौश्योद्धरेत्तथा ॥ स 

नान्यः गीडी भिन्रमतङ्गस्य षड्जोर्था यैवतांशभाक् । 
मेखला श्रोणीमूषणम् लवणोद्रतभाषाया विभाषा रिपवर्जिता ॥ 

अष्टयशटियुतायष्टः छता । मेघनादस्स एवोक्तः प्रार्थनायां नियुज्यते । ॥. 
‡ 

--दस्तः भाषाण्याख्यायामिदं त्रावणीलक्षणमिल्युक्तम्। प्ार्थनायामिति 
मेखलावत्परि श्रान्तं मेखलेति प्रकीर्तितम्। नायिकानायकयोरित्यृह्यम् । 

मेधनाद्ः--मेकरागः 
मरेषः- रागः ऋणायुक्तः कोमठेन मेघनादस्तु षाडवः । 

मेषरागो मन्द्रहीनो मषश्चन्यासयेवतः । सस्वरादिस्वरारन्धो मवरज्योऽपि रिगांशकः ॥ 
इम्मीरः प्रातर्गेयः सहो निरः 

्रसक्तो धवस्याः खरपरिकरैः पूरितवपुः मेधमाला- चतुर्विदात्यक्षरवृ्तम् 

परियक्तो मनदरऽजनिभिरपि दोषसस्वसमः । ननरररररराः। भतः 
सदा धांशान्यासग्रहणसदहितस्तारपदवी. न 
सफुरत्षङ्जो मेघो गुरुभिरिह रागो निगदितः ॥ मेधरञ्जनी- मेर्रागः (म गीरूमेख्जन्यः ) 

नान्यः (आ) सरिमपधनिस. 
६ | अव) सधपमगरिस. पू्ण॑मन्द्रेण रहितो न्यासांशप्रहधवतः । न मथ 

षड्जतारस्सवरसमो मेवरागो निगद्यते ॥ 
मतः मेषरञ्जनीरागध्यानम् 

वीरे धांशग्रहन्यासः षड़जयैवतिकोद्धवः। वि्हताङ्गीं विङुवेदरूजासन्धानहाितपुष्पमानम् | 
गेयो घनागमे मेधरागोऽय मन्द्रहीनकः ॥ नीलांबराडम्बरसन्नितम्बिनीं भजामि निल घनमेघरञ्ननीम् ॥ 

नारायणः रागसागरः 



अेषरञ्जिका 

मेधरन्जिका- रागः 
अयं रागः कर्णाटबह्गार्पहविकानामभ्यां भरपक्छितमन्यव्र । 

जगदेक: 

मेषर्ञ्जी- हस्तः 

मेघरल्ञ्यां ताम्रचूडः । खारः 

मेघरञ्जी- (रावणी) रागः 
नादीरक्षण संयुक्ता स्थस्थाने च भ्रकम्पिता । 

मेघरञ्जीति विख्याता त्राबणी कथिता बुधः ॥ 
सोमेश्वरः 

मेधरञ्जीरागण्यानम् 
श्रते दधाना त्रचकर्णिकारं 

करिसफुरर्केसरपुष्पकाद्विः। 

अध्यापयन्ती स्वकरस्थशारीं 

श्रीरामरामेति च मेधरञ्जी॥ 
संगीतसरणिः 

मेधरागः 
रागाङ्धो मेघरागस्स्यात् धेवतेः परिपूरितः। 

मेषरागध्यानम् 
पयेद्के भरियया सधेमासीनश्चोपवीणयन् । 

पीताम्बरसुभूषाढ्यो मेघरागो घनाठितः॥ 
भयं संपूणैः। सगीतसरणिः 

नीरोरपल।भवपुरिन्दुखमानचेखः 
पीताम्बगस्तृषित चातकयाच्यमानः। 

पीयुषमन्दहसितो घनमधभ्यवकती 

वीरेषु राजति युवा किर मेधरागः ॥ 
दामोदर. 

मेधवराली -मेररागः ८ मायामारबगौरुमेरजन्यः ) 

(आ) सरिमपधनिस 

(अव) सनिधनिप्मरिमगरिगस 

मेघाबरणः- देशीतारः 
मेघावरणताले तु नवद्रतगुरुप्छुतौ | 

पाटोऽस्पष्टः- 

मेकः 

मेचक भौली _ मेररागः (मायामाख्वगस्मेरुजन्यः) 
(आ) सरिगपधनिस. 

(छव) सनिधपमगरिस. 
म 

मेचकल्याणी- मेरकतां रागः 
सरिग०्न्सपव्यन्निस,. 

मन्न 

मेदिनी मवन्धाज्गम् 
षड्गयुक्ता खलु मेदिनी स्यात् । रघुनाथः 

इयं श्रुतिरिति षडङ्गतयान्यरुच्यते । 

मेधा- प्राकृते मावात्रृत्तम् 
चतु्मालिकाः प्च यः। 

' विरदाद्कः 

मेरुकृतिः- क्रियाङ्गरागः ` 
षड्जांरपरहणन्यासा येवतर्षभवर्जिता । 
ुदधभैरवजा धीरेषैरिमरकृतिः स्मरता ॥ 

कुम्भः 

मेरुनस्दनः--मेर्रागः (नासिकामूषणमेरजन्यः) 
(आ) सगरिगमपनिधस. 
(अव) सनिधम्रिगमरिस. 

मघं 

मेटः 

मेलक्ञान विना मेखजन्यै ज्ञात न शक्यते । 
तस्मात्तन्मेखबोधाथं तस्स्वषूपं निरूप्यते ॥ 

षड्ज आद्यरतदुपरि चत्वारः क्रमाः स्वराः । 
ऋषमभाख्यानकाश्चापि गान्धारयख्यानकाश्च ते ॥ 

आद्यस्तत्त न गान्धारः चतुर्थ्षभो न हि । 
कऋषभावपि गान्धारौ द्ितीयकतृतीयको ॥ 

प्रथमादित्रय यत्र भवेदषभसंज्ञिकम् । 
द्वितीयादित्रयं चात्र भवेद्रान्धारसंक्ञितम्॥ 

नन्वेवं षड्जोपरि पियमानेषु चतुषु स्वरेषु प्रथमः ऋषभ 
एव न गान्धारः । चतुर्थस्तु न गान्धारः । न ऋषभः। मध्यगती 

्वाबृषभौ गान्धारावपि भवतः--इति यदुक्तं-- तन्न सङ्गच्छत् । 
प्रथमस्यर्षभव्वसंभवेऽपि चतुर्थस्य गान्धारत्वसंभवेऽपि मभ्य- 

गतयोः हयोः स्वरयोः ऋषभत्वगान्धारसवे विरुद्धधमों एकैकस्य 
न संभवतः । विरुद्धधर्मयोः एकत्र समावेशायोगात्--इति । 



मेलः 

भत्रोच्यते--सल, यद्यपि निरपेश्छयोः जिरुद्धयोः धर्मयोरेकलच 
संमविश्चायोगः, तथापि विरुद्धयोरपि सपेक्षयोधे्म॑योरेकत्र 
समवेश्यस्सङ्गच्छत एव । एकमातप्रसूतानां चतुणां आतणां 
मभ्यमगतयो दयोः य्येष्ठकनिष्ठापेक्चया व्येष्ठत्वकनिष्ठत्बविरद्धधमां 
विति न दोषः । अत्र एषु चतुषु खधरेषु मुखरि--श्रीरागनाटाख्य- 
रक््यातुरोधेन प्रथमद्वितीयौ षा डुद्धर्षमगान्धारौ द्वितीयत्तीयो 
वा पच्श्रुत्यषभसाधारणगान्धारौ वृतीयचतुर्थो वा षड्छत्यष 
भान्तरगान्धारो ऋषभगान्धारावन्यतर नियमेन सङ्गाद्यो । तत्र्ष 
भः पूर्वभावी । गान्धारस्तदनन्तरभाव्येब । एवयुक्ताः शृषर्षः 
भादयः भन्तरगान्धारान्ताश्चस्वारः स्वराः । वीणायां मेयोः 
पुरस्ताच्छतसषु सारिकासु स्पष्टमुपरभ्यन्ते । तत उवै पश्चमे 
पर्वणि शुद्धमध्यमः। ष्ठे पर्वणि जायमानः स्वरः च्युतपश्छम- 
मभ्यम इति स्वरमेरकलानिधिकारः । च्युतषड्जच्युतमभ्यमयोः 
निषाद्त्वगान्धारत्वव्यवदहारबलाच्च्युतषड् ज निषादच्युतमध्यम- 
गान्धारसंज्ञाकरणवचदस्यापि च्युतपञ्चममध्यमसंज्ञां कृतवान् । 
चतुदंण्डी प्रकाशिकाकारस्तु एवं रक््यज्ञन्यवहारानुरोघेन वरा- 
लीमध्यमसंज्ञयेव उ्यवहृतवान्। अस्माकं तु मध्यमग्रामविभा. 
जकपव्छमस्वोपान्तश्रुतिस्थस्येव षड्जग्रामे राखे विकृतत्वकथ- 
नाच्छास्रानुरोधेन विद्तपच्छममभ्यम इति व्यवदतीमुचितमिति 
भाति । मध्यममामजन्यरागेषु मभ्यमादितोडिग्रभृतिषु तादश- 
पश्चमप्रयोगादरोनात् षड्जम्राम एव मध्यमादिप्रभरृतिरुक््यषु 
स्वचतुर्थश्रतिस्ितपच्वमस्येव प्रयोगद्रोनाच्च विकृतपच्वममभ्य- 
मेन सह् शुद्धपश्चमस्य कचिह्छक्ष्ये .प्रयोगदरोनात् विकृतपद्चम- 
मध्यम इत्येव व्यवहतुमुचितः। एव॑ विकृतपश्चममभ्यमे सिद्धे 
अनयोः शुद्धमध्यमविकृतपव्वममध्यमयोरन्यतरो नियमेन सङ्गा- 
ह्यः। ततःसप्रमे पर्वणि शुद्धपच्वमो निष्पद्यते । अयमेकः 
सङ्गाद्यः । 

षड़जस्वरस्य पुरतः चत्वारः स्युः स्वरा यथा । 

पञ्चमस्यापि पुरतः चत्वारः स्युः स्वरास्तथा ॥ 

धेवताख्या निषादाख्याः प्रथमाद्यास्तु घेवताः। 

दितीयाद्या निषादाः स्युः सुखायौदिषु तु तषु ॥ 

रागेष्वथ धनी शद्धो द्वितीयो तु धनी इमै । 

पञ्चश्रतिधैवतस्य केरिक्याख्यनिषादकः ॥ 

तृतीये षट्च्छतिखस्य काकस्याख्यनिषादकः | 

तरिष्वेषु युगरेष्वन्यतरसङ्गह्यमीरितम् ॥ 

स्वरेषु द्वादश्चय्येषु तततद्रागोपयोगतः। 
तत्तसस्वरसमूृह्यात्मा मेङ इत्ये वमीरितः ॥ 

५१०८ मेर; 

विरोष संज्ञया सम्यक् संज्ञिता ये स्वराः पुरा। 
त एतेप्यत् विज्ञेयाः तद्धिशेषपुरस्सरम्॥ 

तु खः 

रामामात्येन विंडतिमेखाः करिपताः। तत्र ऋषभस्य धवत- 
स्य च रुद्धपश्छश्चतिषट्श्रतीति बीणि खानानि, गान्धारखह्युद्ध- 
साधारणान्तरच्युतमध्यमसंज्ञानि चस्वारि खानानि, मध्यमस्य 
शुद्धच्युतपख्छमभेदेन दे स्थाने, पञ्चमस्य शुद्धमिस्येकसेव स्थान 
निषादस्य शुद्धकेशिकीकाकलीच्युतषड्जेति स्थान चतुय, षड़ज- 
स्येकमबस्थानं॑कर्पयित्वा शुद्रविद्तस्वरान् वीणायां स्थापि- 
तवान् । विंशतिमेखजन्याः षषट्यधिक रागा लक्षिताः। तेषां 
लक्षणे प्राचीनर'गटरक्षणेष्विव प्रहांडन्यासगानवेखाः खरलोपादि- 
विषयाः मुस्यरागाणां दत्ताः । 

रामामात्यः राजसभाविनेोदेषूपयुक्ता् रागानेव गृहीत्वा 
श्ुतिखरसामान्यगुणान् र्विंशतिमेखेषु विभाजितान् प्रकटीचकार । 
तेषु मेरेष्वपि पौनरुक्तथादि दोषास्सन्तीति वेङ्टमखिप्रथेतय 
उचुः। यथा-सारङ्गनाटकेदारगोख्योः एकैव स्वरस्थापन । 
समपाः शुद्धाः । रिधो पच्श्रुतिको । गान्धारनिषादौ च्युतमध्य- 
मच्युतषड्जो । सामान्योऽयं विन्यासः; द्रौ रागावप्येकमेे 
वतेते । रघुनाथस्तु सारङ्नाटद्याने काम्भोजीमुक्त्वा केदारगौर- 
काम्भोजीरागयोः समानलक्ष्म पठितवान् । उभयोरपि रागयोः 
रघुनाथानुसारि लक्षण यथा--समपाः शुद्धाः रिधौ पञ्चश्चतिकेा 
गान्धारोऽन्तरः। निषादः काकलिः। द्वायेर्मेख्योः समानक्ष्म 
दोष इति वेङ्कट मस्या । 

द्वितीयो दोषः। जन्यरागाणां सैरवीराङ्रभरणभैलीरागाः 
भ्रीरागमेलरृक्षिता रामामाव्येनेक्ति वदता वेङ्कटमखिना ते 
मेखान्तरेषु विन्यस्ताः। अपरो दोषः । नादरामक्रियामेले 
रामामात्येन साधारणगान्धार उक्तः । तदन्तरगान्धार एवेति 
वेङ्कटमखी । देञ्जुज्िमेरे रामामास्येन काकलि निषाद उक्तः । 
गुद्धनिषाद् एव गायकैः प्रयुक्त इति वेङकटमखी । रामामत्येन 
काम्भोजीमेले काकलछिनिषाद् उक्तः । तत्र ऊशिक एवेति वेङ्कट- 
मखी । वीणारहस्यकारादिभिः काम्भोजीरगछक्षणे काकलि- 
निषाद एवोक्तः । रघुनाथवेङ्कटमखितुखुजाः काम्भोजरागे 
केरिकीनिषादमेवावदन्। सङ्गह चिन्तामणे सङ्गीतसम्प्रदाय- 
प्रद्िन्यां च काकरिनिषाद् एवोक्तः ¦ केदारगोरसारङ्गनारयो 
छक्षणसामान्यचिषये आान्धभाषायां रागताङचिन्तामणे तयोः 
शरतिस्वरविन्यासे सादये ययप्यस्ति, स्वरटोपमाशन्यास- 
बहुत्वार्पस्वविषयेषु सर्वथा तौ भिन्नाबेवेध्युक्तम्। अपि च 
विंरतिमेरेषु पव्वदरैव मर्याः, शिष्टाः पश्चमेखाः कारणान्तरेण 
सामान्यतः कल्पिता इति तत्रैवोक्तम् । 
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मेलरागक्रमः- (विडरेक्तः) कूटेनेकेन संबद्धो यदस्पो वाद्यखण्डकम् । 

विट्रखस्य सङ्गीतरल्नाकरनाश्नि भन्थे एकदेशभागो ख्यः तत्रापि छभ्यस्यते चेदहुलस्तथा मेखापको भवेत् ॥ 

अन्थपाता बहवो रदयन्ते । छन्धपत्रेषु शदधमेख्षीणा त्रिविधा अस्यावसाने कर्तव्यः छण्डणो वाधवेदिभिः। 

क्षिता । मध्यमेखवीणा एकमेदा च । अनन्तरं मेखसंख्या एतत्त यवहारे खे तदुज्ञा मेखाविर्नीविदुः ॥ 

गणिता । तन्न विङृतस्वराणां संयोगान्नवतिमेखास्तभवन्ति । तिरिकिलयक्षरावृ्तिः टीपिरित्युरेयते बुधेः। 

यथा-शद्धानां मेदः एकः। स्वराणां द्िविकारे जाते सति 

रुद्रभेदाः त्रयाणां चिकार जाते पञ्चव्रिसत् । त्रिषिकारे द्वातनंसत् । करटा रीपीति। करटायाः टिरिकीति पाट च्यते । 

चतुर्विंकारे द्रप्रमेदाः। पञ्चस्वराणां विष्ृतानामेको भेदः । 

शाह नवतिभेदा मेटा इति कथ्यन्ते । तेष्व कोनविंशातिमेखाः 

प्रधानतमाः। यथाह-- मेलापकः 
प्रोक्तो मेखापकस्तद्जञेरद्राहधुवमेखनात् । 

उदाहरणं रलाकरे द्रष्टव्यम् । 

मेरेषु सर्वेष्विह् वर्भितेषु प्रख्यातरागोद्धवनकदेतून् । 

मेखानिदानीं कतिचिद्धणामः पूर्वोक्तटक्ष्मान्वितवीणिकायाम्। ६ जगम 

कृताघमेटस्तु मुखारिकायास्ततो भवेन्माखवगोडमेरः ॥ मेवमपको द्विषच स्यादुद्रा्वमेलनात् । 

| १५३ = । 
गृध 

श्रीरागसेछस्तदनन्तरं स्यात् स्याच्छद्धनद्रहयकस्य मेः। भमेोगघुवयेश्चैव मेखनादपरो भवेत ॥ त 

देशाक्षिकाया अपि मेकः स्यास्कणाटगौडस्य भवेत्समेटः । व 
(० र भ देचजुरि सेर 

। १ । ^ 

7 ८ जमेखोऽपि भन । पएकावस्यां द्रते मनि नर्वनारम्भगोषरे । 
॥ भेधकर : ततस्तु ताङ्याह्वयरागमटः । = व 

आभीरिकारागगतश्च मेखो मेटो भवेच्छुद्रवरारिकास्यः । व मिक र ॥ 

स्याच्छद्धरामच्रथमिधस्स मेख देवक्ियायाश्च भवेत्त मेखः। अभ्यसतो वा्यखण्डोऽरपः दरटनेकेन निमित । 

सारङद्कमेरस्तद नन्तरं स्यात्कल्याणमेटोऽपि ततःपरं तु । तद्धीमिति छण्डणान्तः स्मृतो मेलापको बुधैः॥ 

हिन्दोखरागस्य भवेत्त मेढो स्यान्नादरामक्रथमिधस्य मेङः । विथाबन्तः स्वसमये भमन मिम् 
इतीरितास्ते नवचन्द्रसंस्या एवं पयास्तान्कख्यन्तु तदूनज्ञाः ॥ व्णौनां टिरिकीत्येषामागृत्तिष्टीपिरूच्यते ॥ 

अस्मिन्म्न्थे काकलिनिषादस्य छघुषड़ज इति अन्तरगान्धा- गा 

रस्य रघुमध्यम इति च नाम विदितम् । रसकैमुदयां विठरः मेषः--दहस्तः 

श्रीकण्ठटेन स्मृत इति हेतो चिरटः श्रीकण्टासपराचीनः। मध्यमानामिकाङ्गष्ठादिक्टश्चापि प्रसारिताः । 

मेटः (नृत्त) 
चकते कनिष्ठातजेन्यो मेषहस्त इतीरितः ॥ 

मृदङ्गपाटजे गाने करटाश्चुतितन्तिकम् । अधोमुखः पान्धेमागे मेषार्थे विनियुज्यते । 

चे पानकं मेकमित्यमिषीयते ॥ अमरेबाहनभावे च भावशास्रानुसारतः ॥ 

त क मेष 
ता गान्धारो मेषपयोयजब्दे रुच्यते । 

सन्दंशो नाभिदेशे तु विस्तृतो मेटनाभिधः। छ 

नाभिखने स्वस हस्तो नाभिखश्निरूपणे । “ 
वक्रे स्वस हस्तो मनश्चाञ्चल्यद्रौने ॥ कयो दयजामुखाभिस्यो मेषरारो भ्युज्यते । 

पिगायकः काज्ञर्चापि विज्ञेयो मेषरारौ शुरो्मते ॥ 

मेापकः- वाच्प्रबन्धः | ग्खादः 

काहला रला टीपी कलितेवोदनेस्सह । ॑ भैत्रा-श्रति 
| 

धृतेकताली तालेन प्रारम्भे नर्तनस्य तु॥ मध्यमस्य चतुथ श्रुतिः। कगारेकः 



जैववी " ५१० 

पैनवी- गति 

कूपान्तगेतमीनस्य विश्रान्तिरहिता गतिः। 
यथा तथेव नटति सा गतिर्मैननी मता ॥ 

देवेन्द्रः 

मोक्षदः तानः 
मध्यमग्रामे गनिहीनौड्वः। 
मरिसधप कुम्भः 

मोक्षदेव 
सङ्गोतसारकरिकाकारः । भीमदेवस्य पुत्रः । भीमदेवनाम्नो 

राक्षो मन्त्री । स्वर्णकार कुरु्जः। गणितकीावस्याः व्यास्यावा। 
मोक्षदेवशब्द्ः भाषारीदया मोखदेव इति पाम सक्तम् । ओत्तरीय- 
मन्थमाद्कासु षकार खकारयोः विनिमयः असङ्ररयते तस्मा- 
न्मोक्षदे वः केश्चिन्मोषदेव इति पठितः। स्वणंकारछुखजत्वात् 
मोषकार इति नाम साध्वति केनचिदुक्तम् । दूषणमेव तथा- 
मिधानम् । अयं श्रीमाख्वंरीयाचायै इति अन्थान्ते उक्ततासैन 
इस्यपि मन्यते । काठः क्रे. प. 1300 | 

मोचकम्-कर्णरष्कुल्या मध्यछिद्रे छृतं कर्णभूषणम् । 

 भोरकम्- एकाददक्षरच्छन्दः 
अयो द्रो पञ्चम चेवाप्यष्टमं नैधनं तथा । 
गुरूण्येकादशे पादे यत्र तन्मोटक यथा ॥ 

(ड. म्) श्रुत्वा घनरुर्जितमद्वितटे । तजजलगाः । 
भरतः 

मोटरायितम् 
मोघ्ययितं प्रियकथादष्टयादौ तन्मयात्मता । 

शाङ्ग; 

--अनुभावः 

द्टजनकथायां तद्भावि भावनोर्थितो विकारो मोद्रायितम्। 
मोजः 

इछठजनस्य कथायां लीखदेखादिदरने चापि । 
तद्भावे भावनक्रतमुक्तं मोद्ययितं नाम ॥ 

भरतः 

प्रियतमकथाश्रवणावर्जितकर्णया यद्धङ्त्वाङ्गानि विजञम्भितं 
तन्मेद्रयितम्। . ` | ह 

सागरः 

मोहः 
दयितस्य कथारम्भे साङ्गम {विज्ञम्भणम्। 
क्णकण्डे यनं खीणां मेघ्मयितमुदीरितम् ।! 

पद्यन्रौः 

मोरितभ्-देशीमण्डलम् 
प्रपदाभ्यां मुवि स्थत्वा जानुयुम्मेन संसपरोत्। 
कमादरुतलमेकेकं तरिपताककरदर यम् । 
छृत्वा तन्मोटितं नाम मण्डलं कथितं बुधैः ॥ 

नाव्यद्र्पने 

स्थानकम् 

उष्वाज्धलितकः पादः कुञ्ितान्यसमुत्थितः । 
उरोः छुश्चितपाशैस्य पुरतः -ककैटः करः । 
यत्र तन्मोदिताभिख्यै कामावसासु कीर्तितम् ॥ 

अ्यायनः 

मोटितोत्पवनम् 
पयायपार््ोत्वनं कर्तरीवत्तु मोदितम् । 
त्रिपताकास्यकरयोः कृत्वा खधत्प्रकारनात् ॥ 

नघ्यदर्पेणे 

मोहः-- चित्ामिनयः 
भपद्भीतिवियोगायैः मोहधित्तस्य मूढता 
विक्रियास्तत्र विज्ञेया इन्द्रियाणां तु दयूल्यता ॥ 
निश्ेषटिताङ्गश्रमणपतनादूर्णनादयः। 
पुरोभागे कर्तरी तु चछिता तु वियोगके ॥ 
पुरोभागे पताकौ द्वौ मिछितौ चापदि स्तौ । 
मुखस्थाने पताकस्तु बद्धचेद्धयदशैने ॥ 

विनायके 

व्यभिचारिभावः 
देवोपघातन्यसनामिघातव्याधिमयवेगपूरववैरानुसखरणादयो विभावाः ¦ तस निश्वेतन्यभ्रमणपतनाधूर्णनादशेनादयोऽचु- 

भावाः।। भरतः 
भादिराब्देन तीत्रवेद्नासक्यप्रतीकास्वौरराजाहिन्याघ्ाया- 

कमणदेशविड्वाभयुदकाययुपधातवै रिद्रोनश्रवणादयो गृह्यन्ते । 
भमिनवः 

मोहश्ित्तस्य शन्यत्व । 

मोदे विचित्रिता भीतिदुःखवेगानुचिन्तनैः । 

द्यारदातनयः 

भ्राजः; 



मोहः 

मोहः 
मोहो नाम देवोपघातम्यसनाभिघातभयादविगपूर्ववेरनुस्मरः 

णादिमिर्विभविस्समुत्पद्यते। तस्य निभ्रैतम्यभ्मेण पतनापूणैन- 

ददीलादिभिरभिनयः प्रयोक्तन्यः। 

भवत्यपि च- | 

अस्थाने तस्करान् दृष्टा त्रासेनेव प्रथग्बिधः । 

 तस्रतीकारशट्यस्य मोहः समुपजायते । 
भरतः 

मोहन मेररागः (हरिकाम्भोजीमेरजन्यः ) 

(आ) सगरिगपधस. 
(अव) सधपरिगपगसरिस. 

मख 

मोहनः- मेकरागः (काम्भोजीमेरुजोऽय रागः) 

मोहने वजयेन्मध्यनिषादावपि कवसम्। । 
परमश्वर् . 

मोहनकल्याणी - मेखरागः 
(आ) सन्रिन्ग०्न्पन्थयन०्न्स. 

(अव) सखन्न्थन्पमन्ग९ रि०्स. 
मेरुलक्षभे 

मोहनारागध्यानम् 
परिगङितरिखाग्रां पारि जातप्रसून- 

खगविर.खभुजान्तां इयामलां श्वतचेखाम् । 

चिकुर विचिकिखाग्रन्याप्तिलीखां सुशीलं 

मुषुरसदितदस्तां मोदनां चिन्तयामि ॥ 

| रागसागरः 

मोहनकल्याणी-मेखराग ¦ (मेचकल्याणीमेरुजन्यः) 

(आ) सरिगमपधमस, 
(अव) सनिधपमगरिस, 

मोहनचन्दिका- मेरूरगः (रागव्नीमेरजन्यः) 

(आ) .सगरिगमपधनिस. 

(अव) सनिधमगरिस. 

मोज्जीवसन्तः- मेरूरागः (नरमैरवीमेरन्यः) 

(आ) सरिगमपधनिस. 

(अव) सनिधपमगम रिमगस. 

५११ मोरिरिचितकमू 

मौट्यम्- शिर्यकाङ्गम् 

मौढयं खगियमिलादि यदजेन विभाषितम् । 
(अजेन रघुवर) दारदातनयः 

सोगमावविरोषो मोढथम्। यथा-- चैलाब्टयङ्के भम्मो 

इत्यादि । 
सागदः 

रन्नावलीप्रथमाङ्स्य चेत्रावछथङ्क इति नाम । 

मोतधन्याशी - मेररागः (हनुमत्तो †मेरुजन्यः) 

(आ) सगमपनिप, 

(अच) सनिधपनिपमगमगरिस. 

मोर्धावी- श्रतिः 

भैवतस्य प्रथमा श्रुतिः । 
दूनुमन्मतेऽ्टादैव श्रतयः । शत्र मते येवतो द्विश्रुतिः । 

पौरध्यम्-- अङ्गविकारः (चेष्टा) 

मौरध्ये बारयश्यपगमायदिसदरै कचनम् । 

लोकः यस्य चारिमेति उ्यवहारः ॥ 
खागरः 

मुक्ताफरं तरोः कस्येत्यादि यक्छृत्निम वचः । 

वहभानां पुर प्रोक्ते मौग्ध्यं व दत तद्धा: ॥ 
पष्यश्रीः 

बाल्ये गते वचोभङ्गी रामाणां कान्वसन्निधी । 

आरिमोक्तिमयं यत्त॒ तन्मौगध्यै परिकीर्तितम् ॥ 
कुर्मः 

आचायैस्तु स्त्रीणां स्वभावमेव मोग्ध्यं मन्यते । 

मौठतानधन्यासी-मेख्रागः 
(आ) सन्न्गन्मन्पव्यनिन्ख. 
(अव) स०्निधन्पन्मन्ग० रिस. 

मेररक्षने 

मैकिरेचितकम्-चालकः 
एकः करः करीदेदे विलुटन्विनिवेरितः। ` 

करोऽपरः पुनीतः तयैव चद्दुङ्गलिः । 

प्रापितो मौछिभागे चेन्मौिरे चितकं भवेत् ॥ 
बेम 



यदच्छायोग ५५१४ 

--मेररागः (हरिकाम्भोजीमेरजन्यः) 
(आ) सरिमपधस. 
(अव) सनिधपम ग रिस. 

यदच्छायोगः- रक्षणम् 
यदृच्छया भवेद्योगो यत्राभीष्टेन केनचित् । 
अचिन्तितस्य धीमद्भिः यटच्छायोग उच्यते ॥ 

भोजः 

यथा--मालतीमाधवे त्वत्पादपङ्कजेति माध बवाक्यम्। (५२७) 

यमकम् अलङ्कारः 

खब्दाभ्यासस्तु यमक पादादिषु विकर्पितम् । 
पादान्तयमके चेव काञ्वीयमकमेव च । 
समुद्रयमकचेव विक्रान्तयमकं तथा। 
यमकं चक्रवार च सन्द्टयमकं तथा ॥ 

पादादियमक चेव तथाम्रेडितमेव च । 
चतुव्येवसितं चेव माखायमकमेव च । 
एतद विधं ज्ञेय यमकं नाटकाश्रयम् ॥! 

| भरतः 

यमलः- वेरो एूत्कारदोषः 

यपटता- एूकारदोषः 

यमल प्रतिपुत्कृतिः । कुम्भः 

यमरहस्तः- रौडक्षिकहस्तपारः 
स्फुटं वामेन सन्धाये दक्षिणेन च पीडनम् । 
क्रियते ताडनं यत्र स स्यायमलहस्तकः ॥ 

छन्द छन्द छुुन्द् सचन्द्र: सहं सेहं सहं । 
। वेमः 

यथुनकल्याणी-मेट्रागः 
(आ) सरिर्न्गन्मपन्यन्निस, 
(अव) सनिन्धन्पमन्गन्न्रिस, 

मेररुश्चणे 

--मेररागः (मेचकल्याणीमेकजन्यः) 

(आ) सरिगमपधस, 
(अव) सधपमपगारिस. 

यथुनाकल्याणीरागध्यानम् 
डोखानटनाच्वटूपारां नारीकरभाखद्धस्ताम् । 
नील्मयतराजशवेलां ध्याये यसुनाकल्याणीम् ॥ 

 . यघुनारागध्यानम् 

यी्ना 

रागचागर्ः 

शङ्ञारमाद्कां मे मधुरिपुवामाङ्कवासिनीं सदु षां । 
यसुनां रुचिजितयसुनां मनसि ध्यायामि सन्ततं मृदङ्गीम्॥ 

यमेश्षः-देशीतारुः 
यमेरो भयभूषितः। 
ऽ॥185 

यव॑निका- नृत्यमण्डपे 
अष्टारल्निकृतायामास्तदनेन तु विस्तृताः । 
पुरो यवनिकाश्चितरा सूत्री विज्ञानभङ्घिभिः। 
तिखस्ततोऽधिका वा स्युयेथावाय यथारुचि ॥ 

यशःश्ञाली - देशीतारः 
यरःशाछिनि भोमयुक् । 
ऽ॥555 

यशोमणिः- मेररागः (हेमवतीमेखजन्यः) 
(आ) सरिगमपनिधनिख. 
(अव) सपमगरिस. 

यागग्रिया-मेरकतां (रागः) 

स००्रिगमन्पधनिन्व्स. 

याच्ना-नाध्यारङ्कारः 

रामं प्रति अनुमन्यस्वेति सीतावाक्यम् । 

यास्ना- (याच्ना) रक्षणम् 
आदो यत्करोधजननमन्ते हर्षश्वधनम् । 
यल प्रियै पुनवाक्यै सा याच्ना परिकीर्तिता ॥ 

रागसागरः 

रकष्मणः 

जायन; 

ठस्ष्मणः 

मज्ञ 

सारः 

भरतः 

मथमाधन हिते व्याख्यातम्। तेन प्रथम यत्तदात्वे परष- 
मायां च सफर वस्तूच्यते । ततश्च प्रियम् । पुनरशब्दात्ततो- 
हितम्। पुनः प्रियमियेवं प्रबोभ्यस्य प्रबोधधिया याचनाद्याच्ना | 

सभिनवः 



ग्यादेन्द्ः 

, यादवेन्द्रः- देशीताटः 

यादवेन्द्रो यमौ जसा, (सौं) 
155555।5६\।।5 लक्ष्मणः 

यामिनीशिखरखस्तिकदस्तः 
अधोयुखः पुरोभागे यामिनी सन्निवेशितः। 
तन्मुखे शिखरं बध्वा दर्छितो भावकोविदैः ॥ 

यामिनी शिखर स्वस्तिहस्त इत्यभिधीयते । 

पुरोभागे त्वय स्तो मूढरत्यां नियोजयेत् ॥। 
विनायकः 

यामिनीखस्तकिहस्तः 

अधोमुखायां यामिन्यां तदृष्वं यामिनी खिता। 
खामिनीस्वस्तिकां हस्तः मरोच्यते भरतादिभिः ॥ 

अधोमुखः पुरोभागे बध्वा तु करसंयुगी । 
खीखीरतो नियोक्तव्यो भरतागमवेदिमि. ॥ 

परिनायकः 

यामिनीहस्तः 
मध्यमाङ्कछठसंयोगे तर्जनी वक्रिता यदि । 
शेषे प्रसारिते सोयं यामिनी नाम हस्तकः ॥ 

अधोमुखः पुरोभागे स्थितो मदनमन्दिरि । 
भङ्कारक्षेत्रभारे च यामिनीं संप्रयोजयेत् ॥ 

विनायकः 

याणिकिसंहिता 
याष्टिकप्रोक्तोऽयं ग्रन्थः नाद्यापि छभ्यते। रामभक्तोऽयमिति 

इनूमतः सङ्गीनशास्चोपदे ष्ठेति च सद्गीतसुधायां रघुनाथेनोक्म् । 
भस्यास्संहितायाः बहवः शोकाः मतद्धेन बरहदेश्यामुदाहृताः। 
वस्मादय प्राचीनः। 

यि(ड न्दुकौरिकः--मेररागः (हरिकाम्भोजीमेलजन्यः) 
(आ) सरिगमपधनिस. 
(अव) सधनिपधमगरिमगस. 

मन्न 

युक्तिः--अवमरोसन्ध्यज्गम् 

सविच्छेदं वचो यत्र सा -युक्तिरिति संक्षिता । 
भरतणठान्तरम् 

भ्ररोचनाष्याने भरतेन पश्यते । 

५५१५५ युमहस्तः 

---मास्यालङ्गारः 

भसूयया भान्यस्यार्थस्य घटनावचनम्। यथा--वेण्यां भत 
एव भस्याः इति दुयों घनवाक्यम् । भानुमलङ्के । 

सागरः 

--मुखसन्ध्यङ्गम् 

सप्रधारणमथानां युक्तिः। भरतः 

अस्याः प्रयोजनं ग्रकाश्यप्रकाशनम । यथा-वेणीसं्ारे प्रथ- 
मेऽङ्के सहदेव भीमयोस्सह्ाप : । 

भभिनवः 

युक्तिः कृत्यविचारणा । विचारणां गुणदोषिवेकतः कथ- 
पयोखोचनम् । यथा-उदात्तराघवे क्रं सोमेनेति रक््मणवाक्षयम् । 
इयं च युक्तिः स्थानान्तरभाविन्यपि तापसवत्सराजे उपक्षेपपरि- 
करानन्तरं निबद्धा । 

रामचन्द्रः 

-- क्षणम् 

साध्यते योऽर्थसम्बन्धो महद्धिरसमवौयतः | 
परपरानुकूस्येन सा युक्तिः परिकीर्तिता ॥ 

भरतः 

यथा--खावण्य सिन्धुरिव मर्दाद्धरुस्कृ2ः नेत्रवदनादिमिः 
परस्परयोभात्मकानुकूस्योपटक्ितेन समवायेन एकविश्रान्या 
धर्थः संबन्ध्यमान उपपद्यमानोऽपूर्वतर ब्गिणीटक्षणः साधित इति 
योजनादियं युक्तिः। प्रतीयमाने शूपकमत्रेति चक्क ततः । शरीरं 
छक्षणमयमेवेत्युक्तमसङ्रत् । 

सभिनवेः 

युक्तेः प्रयेकलक्षणट व वि षये उपपत्तिरम्दे किश्िहिदितम् । 

- रिल्पकाङ्गम् 

योग्यतापादनं युक्तिरन्योन्यस्य पदार्थयोः । 
तुल्यङीखवयोषूपामिलयादौ तद्धिरोक्यते ॥ 

रा7रद् तनयः 

युगसैग्भ-मेटरागः (षीरशङ्कराभरणमेरजन्यः) 
(आ) सगमधनिस. 
(अव) सनिधपमगस,. 

मञ्ज 

युगमहस्तः--रस्तपारः 

युगमहसतस्तु रेफाभ्यां उर्ध्वघातद्रयात्पथक् । 
ररेदांदां वेमः 



युगसिनी ५१६  र्तगान्श्षी 

युम्मिनी- ङ्खीपबन्धः योगभेरबी- मेरागः (नरमैरवीमेरुजन्यः) 
ग्मिनी वृत्तयुरग्मेन मिबद्धा परिगीयते । (भा) सरिगमपभ्रस, 

| मोश्देकः (अव) सनिधपरिस. 
युद्धप्रबधिनी- मेशरागः (कान्तामणिमेखजन्यः) मच 

छा) सरिगपषनिस. योगमतिः-मेररागः ( नारकप्रियमेरजन्यः) 
(अव) सनिधमगरिस. (आ) खरिगमधनिस. 

| (अव) सधपमरिगरिस. 
युद्रवीरः | म 
गवोभिमानचपलो भुजवर्षलाङी योगली ल मेररागः (मायामाख्वगोर्मेरुजन्यः) सङ्गामसेवनपयो बिजितारिवगैः। 

४ . (आ) सरिगरिमपनिधनिपधमस, 
` नानाप्रकारबर्वीयेमदान्धचक्षुः (भव) सधपमगरिस. 

ज्ञातव्य एष विवुधेरिद युद्धवीरः ॥ मल 
मागेवो रामभद्रश्च ससुप्रीववरकोदरः। ` योन्यन्तरी. पाट्यमाषा 
मारुतिप्रसुखाः प्रोक्ताः युद्धवीरा मनीषिभिः ॥ अथ योन्यन्वरी भाषा भाम्यारण्यपद्चु द्वा । 
रोमाव्स्मितपूर्वभाषणसुजदन्द्रावरोकक्षमा नानाविदहंगजा चेच नाशयधर्मी प्रविष्ठिता ॥ 
सोसाहारुणरोचमोमवचनप्रायः प्रतिज्ञा भवेत् । | भरतः 
हभङ्गाधरखण्डनेरभिनयः स्थादुद्धवीरस्य तु ।; 

जगड्रः र् 

सुवरलिका-मेखरागः (हरिकाम्भोजीमेर्जन्यः) रक्तः-- ध्वनिभेद: १९ 
(भा) सरिगमपमधमिपधनिस. वेणुवीणासमो नादो रक्तोऽसौ ४ । 
(अव) सत्िधप्रमरिगमरिस, सोमेश्वर 

। र --युसरागः 

युपः--दशीतारः रक्तः कोकनदच्छायः। 
गपद्रगपल्ं यूपे । वीरे रौद्रे च करुणे मदादौ रक्त इष्यते । 
ऽऽ०55। मदनः | सोमेश्वरः 

योगगान्धारी-मेररागः (यागप्रियमेरुजन्यः) रक्तः स्याह्टोहिते रौद्रे करुणे मध्यमे भदे । 
(आ) सरिगमधनिस. कमः 
(अव) सनिषपमधमगरिस. रक्तगान्धारी. जातिः 

् | रक्तगान्धायः षड्जमध्यमपद्वमगान्धारनिषाद् प्रहा अंसाश्च 
योगचिन्तामणि --मेररागः (सेनावतीमेरुनन्यः) पद्छस्वरपरस्तारः। न्यासपरस्तत्परो वा मन्द्रः । ऋषभी 
(भा) सरिमप्रघस. वाडवम् । रिधदीनमोड़वितम्। पृणोवस्थायां ऋष भधेवतयो- 
(अन) सनिधपमगरिस, रह्पत्वम्। दोषाणां बाहूल्यम्। निषादस्यांर्वादबहुत्वे भप 

म्न | वचनादबहुत्वम् । यैवतस्यान्ञत्वादस्पतवे प्राप्ते बचनाद्राहुल्यम्। 
योगध्रदः- हस्तः षाडवे यैवतस्यास्पत्वम्। ऋषभस्य न कदाचिदपि । ओौङ्विते 

पताकावम्रसंयुक्तो हस्तो योगप्रदो भवेत् ` सर्वेषामशत्वान्न कस्याप्यल्पत्वम्। उक्तभङ्था शेषाणां बाहुस्यम्। 
अन्योन्यघ्रीतिकरणे मेखनेऽपि विधीयते ॥ न्यासो गान्धार एव । अपन्यासस्तु मध्यमः । षड़जगान्धारयो- 

बिषदाखः ' स्तु सञ्चारः । दश्चविधलक्षणमस्या भवति । छऋषाभादिभरना । 



सकस ५१७ रषुनिः 

करुणो रसः। ताटः प्छपाणिः। एकद्धिचतुष्करेषु चित्रवार्तिक- रक्तिः- वेरो पूर्कस्गुणः 
हणेषु मागधीसंभावितपशुख गीत्तयः । | जनुरञजकता नाम रक्िरिलमिधीयते । 

मतकनः र 

गार : सं रक्तगान्धारीति ॥ ॥ धारीप्म्योः संभवाश्च र । न्धासीति सूखठप् रक्तिका श्रतिः 

षड्जर्षभगान्धारिर्निषादमध्यग्रहैरसेः । नेष न न 

पद्ममध्यमषड जेश्चापन्यासेश्च मध्यमविकस्पात् ॥ रकेति केचित शतः । 

गन्धातेप्यभ्यासः षाडवसपि रिषभोपतो यत्र । 

रिधलोपादौडविते यस्याः स्यात्साहि -रक्छगान्धारी ।} रक्तिष्वजः-मेरुरागः (धीरशङ्कराभरणमेरुनन्यः) 

नान्यः (भा) सरिगमपधनिख. 

अस्यां बहत्वे निधयो: प्रदिष्ट स्यातपद्छमेरोन हि षाडवत्वम्] (अव) सघपमगरिस. 

संबादिनावन्न रिपौ यतो न सं वादिनोः स्याटषमस्य ठोपः ॥ म 

ड्ज निषादेऽप्रि च पञ्चमे च स्यान्मध्यमेर न क्रिलोडुवत्वम् रक्षकः--देदीतारः 

स्यान्मध्यसप्रामभव्रा कलोपनता मता मूठेनिकषेमारिः। रश्चको रजतात्मजः । 

शङ्के तृतीये किंङ नाटकस्य गाने ध्रुवाया द्िनियोजनं स्यात्.॥ 5। ऽ । 5ऽ। लक्मणः 

न्मासोऽव गान्धारं एव वेद्योऽपन्यासको मभ्यम एव नान्यः रथोघ्रः- देशीतारः 

५ रक्षोघ्नो यमसारः स्यात्। 

स्कहसः--रागङ्गरागः 155555।15515 रकष्मभः 

गान्धारपश्चमस्याद्गः षड्जधाराग्रहान्तकः। | रगन्ती- माषारागः 

रक्सो गतारभ्य ॥ | 

हैसयानः क | । रगन्ती ऋकमोद् मूता भामारागे मता । 
| = येवतांङाप्हन्यात स्फुरित्परैबतियुता । 

कुम्भः 

अपन्याससितिजुषा पञ्छमेनोपठोमिता ॥। 

न | बिजये विनियोक्कव्या । 
ऋषभांशः पद्मान्तः स्यादपन्यासधेवतः। महयाम 

वीररौद्राद् भुतरसो रकछहंसास्स्फृतो बुधैः ॥ 
दम्मीरः रघुनाभभूषः 

रघुनागेन पश्रदस्च मेखा उक्ताः । प्रथमः वस्ियतमो नदः । 
तत्र समपाः छ्द्धाः, रिथौ षट्श्रुती । गान्धारोऽन्तरः। निषादः 
काकलिः द्वितीयो मेकः धूजैरी। अन्धस धूजरीस्धाने गोखरागः 

न्यासंम्रहीशसितथेवतस्तु स्याद्धेवतीजः सुटमन्द्रमभ्यः । 

मान्धारतारस्सरिगाधिक्श्च हीनो निषदेन च रक्त्टसः ॥ 

7“ | प्रोक्तः । ्रजैरी पूर्णरागः ।' आरोहणे पञ्रमलयागेऽपि पूरणं इत्ये- 

-मेररागः बोक्तः। तृतीयो मेस वराटी । तस्मिन्मध्यमस्य षट् श्रुतित्त्र- 

गहीनो रक्तदैसः स्यादारोहे निस्रोश्चितः। सुक्तम् । वेङ्गटमखी तु तब सप्तश्चुतिमाह । एवमेत्र बीणारष्स्य- 
धवसोहे धवजः स्यात् षडसपूर्वकमूेनः ॥ कारोऽपि। स्वैर्निषादः काकणिगेहीतः । वीणारश्षणषृता तु 

~महोनिलः | केरिकीनिषाद उक्तः। रघुनाथः धण्टारवे श्रीरागमेलजातं- 

स्ता श्रतिः मुवाच । तस्मिन्यैवतः पञ्चश्ुतिकः । वीणारह्टस्यकारवेङ्कटमसख्ि 
नी तं मैरवीमेलजातमुक्त्वा धवतं शुद्ध खेचतुः । शरीरागः चतुर्था 

| मेखः रघुनाथमते। देबगान्धारी श्रीरागज इति राघुनाथः। 
प्राकृते मा्ाब्रत्तम् |  नीणारदस्य्कछछरमते भरेवीमेखजः। अरवीमेले धैवतशाद्धः। 

र, ज, ग. विरदाहृः रीविगोटरागः श्रीरागजः रघुनाथमते। रामाभ्रायः ते स्वतच्त्र- 

पद्वमस्य द्वितीया श्रतिः । ` 



रघुनाथः ५१८ 

मेख्माह । रिषमदशयुद्धः रामामास्फ्मते, रघुनाथमते पञ्चश्चुतिकः। 
वीणारहस्यकृदेङ्कटमखिनो रीतिगीटं भरवीजं बदतः। माटवश्रीः 
श्रीरागजेदयाह रघुनाथः। तद् नुमतं बीणारहस्यकाररामामालयोः । 
वेङ्कटमलीतु श्वी जन्यामाह् । तन्मते धवतदच्ुद्धः । घन्या- 
सा श्रीरागज्ञेति रघुनाथः । वीणारहस्यचत्तु तां भरविजां मन्यते। 
भेरवीमेटः पञ्छमो रघुनाश्मते। तत्र मेरे सूमपधादहाद्धाः। 
रिः पञ्चश्वतिः। साघारणे। गान्धारः । निषादः केरिकी । श्रीकण्ठा- 
द्यो धेवतं पञ्चुश्रुतिकमाहुः। न तक्ष्य रृष्टमिति रघुनाथः। 
वीणारक्षणे येवतं चतुःश्रुतिकमुक्तम् । जयन्तसेनः रघुनाथेन सृष्ट 
इति तेनेबोक्तम् । अये च भेरवीजः । श्रीरागज्ञ वै तुर्जो 
वदति } भिन्नषद्भज भेरवीमेखज मन्यते रघुनाथः । भूपाल- 
मेज मन्यते वेङ्कुटमखी । भूपाख्भरखीमेचयोः कमादरषभः शुद्धः 
पद्छश्रुतिक्श्च ¦ रामामालयस्त तु सारगनाटजं वदति ¦! तस्मिन् 
ऋषभः पच्छश्चतिकः गः च्युतमध्यमः (अन्तरः) । निषादरच्युत- 
षड्जः । रघुनाथमते साधारणकेरीकीसवरावेतो । हिन्दोल- 
वसन्तः मैरतीजात इति रघुनाथः । वेङ्कटमसीत्वाहरीजातमाह। 
तत्र निषादः काकछिः । रघुनाथः केरिकीमवबदत्। हिन्दोलः 
भेरवीजात इति रघुनाथः । रामामायः हिन्दोढे खतन्तरे मन्यते । 
भूपार्यगो भरीजन्य इति रघुनाथमतम् । रामामायस्तु 
हिन्दोरमेरे उक्तवान् । वी णारहस्ये तोडिमेखभवः भूपारूराग 
इत्यक्तम् । शङ् राभरण्ः रधुनाथमते षष्ठो मेः । ऋषमोऽल्न 
प्वश्रतिक्स्तदन्ये शुद्धाः । रामामात्यमते शङ्कराभरणः श्रीगाग- 
मेखजः \ तस्य धवतः पच्चश्चतिः, गान्धारस्साधारणः निषादः 
कैरिकी रिष्टादद्धाः। वेङ्टमखिमते समपादरुद्धाः रिधौ 
पच्श्रती, गान्धारोऽन्तरः निषादः काकलिः । वीणालक्षणे सम- 
याद्वा: रिधौ चतुःश्चुती । गान्धारोऽन्तरः केशिकीनिषादः। 
बीणारहस्ये रिध पच्नश्चुती काकछिनिषादः। सगपादछुद्धाः । 
नारायणी. शङकराभरणनेति रघुनाथः। साङ्ग नाटजति रामा- 
मासयः। सगमपादशद्धाः, रिधोौ पञ्चश्रुती, च्युतमध्यमो गान्धारः, 
च्युतषड्जो निषादः । तदिव छक्षणं वीणारहस्ये शङ्कराभरणमेरस्य 

दत्तम् । आहरी सप्रमो मेखो रधुनाथमते। समपधादृशुद्धाः । 
रिः प्चश्रुतिकः साधारणो गान्धारः निः काकटिः। वीणारहस्ये 
आहरी भेरवीमेख्जेव्युक्तम् । सामन्तः नवमो मेखः रघुनाथमते। 

 समपादडुद्धाः धरी षट् श्ुतिको । गान्धासोऽन्तरः निः काकचिः। 
बेङ्टमख्यलर्षभ पच्श्रुतिकं बदति । कन्नडगौलः सामन्तमेलज 
इदि रघुनाथः वेङ्टमण्वी श्रीरागजमाह । रामामात्यमते धैवतः 
पद्चश्रतिकः निषादः केरिकी । वेङ्कुटमखी तु रि पञ्चश्रुतिं धे 
षट्श्चतिकं ग साधरण निं कैशिकीं चाह । वीणारहस्ये कन्नडगौडः 
श्रीरागज इत्यक्तम् । काम्भोजी दश्चमो मेटो रघुनाथमते । सम- 

, पादहाद्धाः, धरी पच्श्चुतिकौ, गान्धारोऽन्तरः, निः केरिकी । अव 

रघुनाथः 

रामामालयः निषादं काकलिमुवाच । वीणारहस्यमत्र रघुनाथमत- 
मनु्तरति। युखारी रघुनाथमते एकादशो मेखः सवै खरादडाद्भाः। 
वीणारहस्येऽयं श्रीरागमेखजः। वीणालक्षणे समपाश्शुद्धाः रिधौ 
चतुःशरुतिको गान्धारोऽन्तरः । निः कैरिी । श्रीकण्ठः रघुनाथ- 
मनुसरति । डुद्धरामक्रिया द्वादशो सेलः रघुनाथमते । सरिपधा- 
इशुद्धाः निः काकलिः । गोऽन्तरः। मः षट् च्छतिकः। रामा- 
मात्येन मस्य पर्टछुतिकस्वं नोक्तम् । वेङ्कटमखी तु मध्यमं सप्त 
शतिकं मेने। रामामात्यः पाडी, अद्रैदेशीच शुद्धरामक्रिया- 
जन्ये इति वदति । १तयोः गौडजनक(न्यत्वं)तमुक्तं वेङ्ट- 
मखिना। 

केदारगोखो रघुनाथस्य ब्वयोदशचो मेखः। समपादछद्धाः । धरी 
प्रश्रुतिको । गान्धारोऽन्तरः । निषादः कैशिकी । रामामास्य- 
मते निषादः काकलिः । वेङ्कटमखिनः केदारगौटढः काम्भोजी- 
जन्यः । वीणारहस्येपि तम्मतमयुमतम् । देञ्जुज्जी चतुरो मेख: 
रघुनाथमते । गान्धारोऽन्तरः। षडितरे शुद्धाः रामामात्यः 
काकटिं निषादमाह । मखिनस्तु निषाद इट्ुद्धः । 

देशाक्षी पक्वदो मेखः रघुनाथमते। ससपाः ग॒द्धाः। ऋषभः .. 
षट् चति । धैवतः पच्चश्रुतिः । गोऽन्तरः । निषादः काकलिः। 

पव्चदशमेटजन्याः पञ्चाशद्रागाः, आक्षिप्ठिका रागवद्धैनी, 
विदारी, अआरोद्ावरोदकरमो च एतारशाप्रभ्रत्यङ्गयुक्तं गान- 
विस्तारक्रम रक्षितं रघुनाथेन, तद्रन्थे द्रष्टव्यम् । 

एवं विरोधे परिराङ्कथ माने ततस्तव वादीत्परिहदारमेवम् । 
शाखस्य छक््यस्य मिथो विरोधो न स्या्यथा स्यादपि रागखाभः॥ 

स पयेभाषीदिति तान् विरोधान् द्राग्याष्टिको रामपदाग्जसेवी। 
तां य्टिकोक्तामविरोधरीतिं यक्षौघगी तामपि गानरेलीम् ॥ 

आलोच्य बुध्या चिरमाज्ञनेयो छक्ष्याविसद्ध प्रणिनाय शाख्रम। 
येषां श्रतीनां नियमः खराणां न प्रामज।तिप्रमुखस्य चास्ति ॥ 

भजन्ति नानाविधदेह्यजाताः छायाश्च ये ते किट देरिरागाः। 
इति ॥ 

आञ्नेयोऽपि- 

येषां श्रतिश्वरप्रामजात्यादिनियमे न दहि । 
ननिदेशगतिछाया देरीरागासतु ते स्मरताः ॥ इयाह । 

अधुनातनेः गायके: हनुमन्मतमेवाभ्रित्य नियमराहित्येन 
सुरभव्वायथेच्छे वबिदेदीयगानरोलीकायामपि संचित्य बहवो 
रागाः सम्प्रदाये प्रवर्तिताः । तेषां मुख्यहेतुरयं भवति । नारद्, 
भरत, मतङ्गादिवीणासु सिस्थायिसर्वश्रतिवादनयोग्यां वीणां 
गृहीत्वा प्रतिरागं प्रत्येकं श्रतिस्थानं च सारीभिर्निवेदय कोणेन 



ह्न; 

वा नैवा नानाविधठायानि भ्रगीतान्यवर्तन्त । भरतो नवतन्तरी- 

कं मत्तकोकिलं स्वातिर्विपञ्न्वीं नारदो सहतीमेकर्विंराति- 

तन्त्रीकां मतद्घस्सप्रतन्तरीं विन्नं अवादयदिति प्राहुः । मतङ्ग 

प्रभृतिभिः किन्चरीनामवीणावादनमेव संम्रदाये प्रावर्तत । तद- 

नन्तरं चिर कारं किन्र्येव सुख्यतयाऽवादि । शङ्गैदेवावाचीने- 

्मभ्यमेखाख्यज्चद्धमेरास्यभ्रथतिवीणाः नियतस्थानस्ितसारी - 

कत्वेन सम्प्रदाये प्रयुक्ताः । क्ररतुशकषोडराङातकमध्यकाठे हलु- 

मन्तमाभित्य सम्प्रदायभ्रवर्तितरागाणां बादनसोकयाय तत्तच्छृति- 

खनिषु अचलाः सारीः निमायालुमन्द्रभन्द्रमध्यतारतरोत्तरस्था- 

नानि स्वराणां निश्चित्य नानाविधा वीणाः ुधेः(गायके) प्रवर्ति ताः। 
तत्कारेऽलभवसिद्धरागाणां श्ुतिभेदेमाशित्य समानस्वरश्चुतिक- 

रागाः एङ्रैकमेले संहस्य सर्वे प्रवर्तकरागा नियतमेरेषु विभा- 

-जिताः । तपपूर्वमान्बतन्ञ्यः उपयुक्ताः । व्रस्तु्कदश्चमङतक- 

्रभृतिरोहतन्त्वः उपयुक्ता इति सभ्यक् ज्ञायते। आन्ततन्त्री- 
ध्वनन लोहतन्त्रीशब्दात्किञ्िन्मदुतरमेव, मन्द्रगुणवच्च । रोह- 

तन््ीप्रयोगादे कतन्त्रीहनने द्वितीयतृतीयतन्त्योः सयमेव नाद 

उत्प्ते। तद्धनेरसुरणनात्मनः स्वैभूरिति नाम दत्ते रामा 

मादश्रीकण्टप्रभृतिमिः श्रतिविभगे रमामात्यप्रशृतिमिः निषादे 

काकर्यां मेदान्तरमपि सुचिततम्। तदज्ञात्वा वेङ्टमखिना 

रामामालयस्य काम्भोजीटक्षण अपहसितं स्यात्। रामामात्यादनु 

नातिचिरकरे सोमनर्यैण षण्णवतिमेलाः क्पिताः। रामामाये- 

तैकोनविंतिमेखः कल्पिताः । रघुनाथस्तु पञ्चदरैव मेखानु- 

क्त्वा यो यो दोषो रामामाटयभन्थे प्रायश्च उद्धारितो वेद्टमखिना 

तेन तेन दोषेण साक पच्चवसु मलेषु पच्वाराद्रागक्षण प्रणि- 

नाय । वेङ्कटमखी हिसप्ततिमेखाननिमोय अयुभवसिद्धान् पच्च- 

दृरमेखान् गृहीत्वा पच्चपञ्ाराद्रागान् ठायाङापगीतभ्रवन्धोप- 

योगिनः प्रावर्तयत् । तस्मद्द्कटमखिनः वर्षशतप्रायावाचीनकाके 

्रकरतकारोपयोगिनी वीणा निर्भिता। द्िसप्नतिमेखा गृहीताः । 

तज्ञन्यरागाः प्रस्तारेण रक्षिता भपि केचिदेव पत्राकत् रागा 

गायकानां वादने गाने च वर्तन्ते | रागाणां विभागे श्चुतिस्वर- 

सामान्यानां रागाणां मेरने च मेखशा्दस्य व्युतपत्तिरस्यात् । 

मेन्ञानेन प्रतिरागस्य श्रुतिस्वरस्थीननियमः सखष्टतरो भवति 

सांधारणवादकानामपि । प्राचीनविभगेऽष्टादश्चजातिनाप्रके 

भरतादिमह्िसम्परदायसिद्धे तारमन्द्रव्यधस्था षाडवोड्वभेदः 

सरस्य बहुर्वाल्पते ब्रह शन्यासविभागश्च ते सवं गायकस्य स्पष्टा 
भवन्ति । सेलन्ञाने तेऽन्वेषणीयां विचायं एव वां। जाति- 

विभागे बीणायाः छरसारीकस्वाद्वादकानां श्ुतिस्ठरज्ञाननिष्कषेः 

धावदहयको भवति! अद्य भरतादीनां रांगविभागक्रमयुक्त्वा 

मेटङब्दे भिन्नमतानां परिपाटी प्रददयेते । 

५१९ रघुनायेन्द्रमेख्वीणं 

भरतः गीतचतुष्टयमेव नाटकोपयोग्याह । पूर्वरङ्गप्रसङ्के धवा- 

गानसम्बन्धास्सप्न रागाः सुवितः । यादः षोडशभाषागीतय 
इति रागविेषानबोचत्। मतङ्गेन भाषाविभाषा इति रागाणां 

सेददयमुक्तम् । या्टिकेन भषाविमाषाचान्तरभाषिकेति तयो 
विभागाः प्रोक्ताः । दुगया रागाः शुद्धाः भिन्नाः वेखराः गौडाः 

साधारिताश्चेति पञ्चधा विभक्ताः। दुगौमतमनुसय प्राचीनिदसाङ्गे 

देवप्रभरतिमिः रागप्रस्थाने प्रकसिपितम् । नान्यदेवेन भमाणा- 

विभागे दादश्ञ, स्वराख्यौ द्वौ उपरागाष्षद् , उपरागजाख्मयोदशचः 
विभाषा दृश्च, अन्तरभाषाः पन्न क्रियाङ्गास्सपत, मध्यमग्रामे पव्ो- 

परागजाः, चत्वारो माषांरागाः उपरागजौ द्र अन्तरभाषा- 

खयः, [कथाङ्गाः पक्व विमाप्रा अष्टौ गान्धारप्रामेऽपि कतिपय- 

रागाः सम्यग्क्षिताः। अभिनवगुप्रदश्ुद्धरागा नि्वंचनानन्तरं 

दुगामतमभ्ित्य षण्णवत्तिरागानलक्षयत्। सोमभेश्वरो ्रामराग- 

क्षणसुक्सवा सङ्गीतविनोदे भाषाविभाषाः क्रियाङ्गः विभक्त 

रागान् षण्णवतिरागे प्रयुक्तानपि सम्यगरक्षयत् । तसपुत्रो जग- 

देकमद्धः भाषाद्गक्रियाङ्गमेदेन रक्ष्ये द्टरागाणामेकशतं सम्य 

निरूपयामास। इहरिपाखादिभिः नन्दिकेशरमतमाधित्य शुद्ध- 

छायाखगसेदेन रागाङ्गभाषाङ्गक्कियाङ्गभेदेन च सप्नतिरगः नि 

दर्रिताः । शङ्खेदेवो दुगोदिमतमाभित्य चतुष्षषटथधिकरातद्रय- 

रागान् निरू येतवान् । तब शक्गैदेवः भबोधकालयस्पतरम्रोगा- 

लदिष्टगानुदितस्वरूपान् सप्राध्यायीं व्यरचयदिति परिदह्ासः- 

पू रघुनाथेनोक्तम् । चतुष्षष्टयधिकरातद्वयरागाणां रक्षण पूर्व 
प्न्धसम्मतं विद्यारण्यपदिः सङ्गीतसारे सम्यग्विवेचितमिति 

रघुनाथवचनेन ज्ञायते । यद्यपि नोक्तं शङ्गेदेवेन । सङ्गीतसारो 
नोपलन्धः } तेषां रागाणां रक्षण दुगो-नान्यदेव- जगदेका- 

` दिभिः सम्यकसूचितमस्ति । भाषा विभाषादिशब्दानां निर्वचने 

म्रस्येकं तत्तरश्थाने छिख्यते । 

अय तञ्ञापुराधीशः सङ्गीतसुधाकारः। अनेन रागाणां पञ्चदञ्च 

मेख करैविभागः कृतः । पच्वाशसरसिद्धरागाणां रक्षणं विस्तरेण 

निरूपितम्। काटः १६००-३० । नन्दीश्वरसंहिता, याक 

संहिता, सङ्गीतचन्द्रिका, वि्ारण्यकृतसङ्गीतसारः, बहदेशी । 

सङ्गोतरल्ञाकरस्य सिंग, केशव, कलिनाथक्ता व्याख्याः, सङ्गीत 

समयश्तारः, एतान् ग्रन्थान् निपुणे परागृदय सङ्गीतसुधा रच्चितेति 

ज्ञायते । आन्धभाषायां महाकविः । खान्ध्रभाषायां बहवो भन्था 

अनेन निर्मिताः 

रघुनाथेन्द्रमेरखबीणा 

ततोऽनुरघुनाथेन्द्रमेख्वीगा निषूप्यते । 
तद्श्चण तु संगीतसुधानिधिरिति श्रुते ॥ . 



रप्रिय 

चेउवयाच्युत्भूपाररघुनाथनपाङ्किते । 
अस्मत्तातकृते म्रन्थें प्रोक्तान् शोकान् छिखामि तान् ॥ 

पूर्वोक्तवीणाद्रय एव मध्यमेलाख्यवीणा खलु या च तस्याम्। 
तन्त्री समेतश्रुति पव्मां च तथेव मन्द्रस्थितपव्वमां च ॥ 

तथाऽऽद्यतन्त्रीमपि पद्छमेनानुमन्द्रपूर्वेण विरोजमानाम्। 
निधाय तिस्रोऽपि समाननाद् स्तन्त्रीस्सहाधस्तनमध्यमेन । 
आथ म्बरं पश्चममे व कृत्वा वध्येत वीणा यदि वैणिकेन ॥ 

एषाच्युतश्रीरघुनाथभुपमेखाख्यवीणा कथिता तृतीया । 
आद स्वरं पव्वममित्यस्या्थः कथ्यते मया ॥ 

मध्यमेखास्यब्रीणासय मभ्यषड़जामिध खरम् । 
आद्यं केबेखसारिण्या जात कृत्वाऽथ पद्चमम्॥ 

वाद् येत तदा मभ्यमेखबीणास्थमध्यसः । 
रघुनाथेन्द्रवीणायां षड्जस्संपद्यते ततः ॥ 

तथापि वादनं क्ुयुर्बीणायां बेणिका इति । 
यत्सर्वरागमेखेक रागमेकेति चेरितम्॥ 
देषिध 9 क 

ये मभ्यमेखायामस्यामपि तदृह्यताम् । 
तदेवे रधघुनायेन्द्रमेख्वीणा निरूपिता ॥ 

- वेङ्कटमखी 

रघुप्रिया-मेख्कत (रागः) 
सरिग०्०्न्मपन्न्यनिस. 

रघुलीला- मेररागः (रधुप्रियामेरुजन्यः) 

(आ) समरिपमगमपमरिमपनिस. 

(अव) सनिधनिपमगमरिमगरिस. 
\, | 

रङ्गः- देरीतारः 
चतुद्रेतास्तु गुरवन्ता रङ्गताछे प्रतिष्ठिताः । 

०2० ०9 < श्रीकण्ठः 

रङ्गतार गुरुर्यः परं द्रूतचतुषटथात् । 
© © ०294  केमः 

रद्कौस्तुभः- मेरुगगः (हरिकाम्मोजीमेकजन्यः ) 
(भा) सरिमगमपधपस. 
(धव) सनिषपमगरिख. 

५२० रङ्गमनोहरी 

रङ्गद्वारम्- पूवरङ्गज्गम् 
यस्मादमिनय्स्वल प्रथमं ह्यवतयेते । 
रङ्गद्वारमतो ज्ञेयं वागङ्गाभिनयात्मकम् ॥। 

भरतः 

रज्ञनाधः 

सङ्गीतसारदुग्धाव्िकारः। महीसूरनगरनिकटस्थ श्रीरङ्ग 
पटूणवास्तव्यः। रातद्वयवर्षपूर्वः स्यात्| 

रङ्कन्ती --रागः 

रङ्न्ती ककुभोद् भूता सस्फूटेगेमकेयुता । 
धेवताद्य। भवेदस्यां मध्यमस्तार मन्द्रगः ॥ 

मोक्षः 

अनन्तरं तु रङ्गन्ती कक्ुभरसमुद्धवा । 
पूणां चांराप्रहन्यासधेवता मन्द्रमध्यमा । 
गान्धारतारभाषा च सेयं निगदिता बुधेः॥ 

दरिः 

शङ्धप्रकाशः- देरीतारः 

रङ्गप्रकारतारे तु मगणो र्घुपावपि । 
ताटम्रस्तारः 

गङ्प्रदीपः- देशीतारः 
रङ्गप्रदीपतके द्रो गरू रधुगुरुप्छताः । 
ऽ5।5 वेमः 

रङ्गभूषा-देशीतारः 
रङ्गभूषा गुरूखे पुः । 

ऽऽ । । ऽ मदनः 

रङ्कमपण्ठः- तारः 

गुरुः कूपद्रय गश्च दौ शरो रेङ्गमण्ठके । 
<००§€० ०, वेदः 

रङ्गमण्डकः- देशीतारः 

गुरः कूपदयं गश्च दौ शरो रङ्गमण्ठञे । 
ऽ ००5० ० द।मोदरः 

रङ्गमनोहरी- मेररागः ( सरसाङ्गीमेरुनन्यः ) 
(आ) सगमपधनिस. 

(अव) सनिधपमगरिगस,. 
मनः 



रञ्गमटिकः ५५२१ 

रङ्गमद्धिका- मेररागः (धीरशङ्कराभरणमेरजन्यः) 

(आ) सरिगमनिधमसमपधनिस. 

(अव) सनिधपमरिमगस. 

रङ्गराजयस्थापकः-देरीतारः 

रङ्गराजख्ापकेऽन्तदौ गोपो हदरन्तया । 

5००००5०० 5 गोपतिष्पः 

रङ्करीतिः- रागः 

भरैवतांशयहन्यासा मन्द्रमध्या गतारभाक् । 

स्वरारसाम्ययुताः पूणः भाषा ककुभसंभवा । 

रङ्गरीतिस्समुदिष्टा नियुक्ता करुणे रसे ॥ 
. जगदेकः 

रद्गरीतिरन्यब्र रङ्न्ती, उरगन्ती, उरश॑न्ती, इति नामिः 

इश्यते । 

रङ्करक्ष्मीः - रृत्तवन्धः 

कोणस्था नर्तकी य तिखः तिसृषु पङ्क्तिषु । 

अर्धावृत्तिक्रमेणव षट् पदानि परिकमेत् ॥ 

अन्ते च भ्रमरीं कुर्याद वमन्यश् कोणगाः । 

चरन्ति सोऽय बन्धः स्याद्रङ्गलक्ष्मीसमाख्यया ॥ 
वेमः 

रङ्कलक्ष्मीविखसः 

कयं ग्रन्थः नान्नेव खक्ष्मीधरविरचितगीतगो विन्द्ग्याख्यायां 

स्मृतः । प्रायशष्पोडशक्षतकेः निबद्धो भवेत् । केनेति न ज्ञायते। 

रङ्गलीला-मेररागः (खरहरप्रयामेखुजन्यः) 

(आ) सरिगमपधनिस. 

(व) सनिधपमधपधमगरिषख. 

रङ्गाभरणः- नृत्ते बन्धः 

यज्ञ चत्वारि चत्वारि पात्राणि च चतुश्च । 

स्थापयित्वा ततःपात्र प्राक्चतुष्काग्रसंश्रितम् ॥ 

यज्ञ युग्मप्रचारेण क्रम्प्रतिचतुष्टयम् । 

प्रचारयेत्ततश्चान्यत्पात्न प्राग्बत्प्रवत॑येत्। 

रङ्गाभरणबन्धोऽयं वीरनारायणोऽदितः॥ 

रन्बनी 

--देशीतार ६ 

रङ्गाभरणताले तु गद्य छ्य प्टुतः। 

ऽ 5॥5ऽ वेभः 

सानी सानी धापा सागासा। जगदेकः 

रङ्खोघयोतः- देशीतारः 
रङ्गोयोतनतारे तु मगणाह्प्टुतावपि । 

ऽ55। ऽ सुधा 

रङ्गीद्योते गुरूणि व्रीण्यथ स्यातां ख्घुष्छुतौ । 
ऽ55। 5 वेमः 

पानीधापामागासाररमापा। 
जगदेकः 

रचिता- प्राकृते मालावृत्तम् 

चतुमा त्रिकः एकः द्धौ पञ्चमत्रिकौ । 
सः सः जः गः बिरहा 

रजनी मूर्छना (षड्जे द्वितीया मून) 

(भा) निस रिगमपध. 

(अव) धपमगरिसनि,. 
पण्डितमण्डली 

रजितावली -मेखरागः ( हमुमत्तोडीमेलजन्यः ) 

(आ) सरिगमपधनिस. 

(अव) सनिधमगसरिस. 

रञ्जकः--गायकभदः 

श्रोतृणां हृदय ज्ञात्वा तेषां चित्तानुसारतः । 
गायन् रञ्जयते यस्तु स रञ्जक इति स्मृतः ॥ 

सोमेञ्वरः 

रञ्जनगोरी- मेररागः (धीरदहकरामरणमेख्नन्यः) 

(आ) निधपनिसरिगमपनि. 

(अव) धपमगरिसनिधप. 

रञ्जनी मेरागः (खरहरप्रयामेखजन्यः) 

(धा) सरिगरिमपषधनिस. 

(अव) सनिधमगरिस. 
भन 



र्जिका 

- मना 
सवान् स्वरान् रञ्जयन्ती तेनेयं रञ्जनी मता । 
निषाद्श्वरसंभूता राक्ष्श्वाधिदेवतम् ॥ 

यतिकाञ्च्दे द्रष्टव्यम् । 

मध्यमे द्वितीया श्रतिः। 
हयुमन्मतेऽष्टादरैव श्रुतयः । 
मध्यसोऽत्र द्विश्रुतिः। 
ऋषभे हितीया श्रुतिः। 

रञ्जिका --श्रतिः 
पव्वमस्य द्वितीया श्रतिः । 

खषा 

मध्यमस्य द्वितीया श्रुतिः । पा्छुरिकि सोमः 

भस्य मते मध्यमः श्रुतिरेव । 

मध्यमस्य प्रथमा श्रुतिः । मण्डलीमते तारमभ्यमस्येव । 

रञ्जितः -वणालङ्कारः (सश्चारी) 
मन्दरािर्हिः प्रतिकं मन्द्रान्तश्चेरख रञ्जितः । 

जगद्धर्ः 

धाद तृतीय तत्पूवे द्िरुचाये प्रसन्नकम् । 
एवमेकेकदीनाच्च रक्जिते सयुः पराः काः ॥ 

सगरिसगरिसा, रिमगरिमगपी, गपमगपमगा, मधपम- 

धपमा, पनिधपनिधपा, 
मोक्षदेवः 

रञ्जिनी-मेररागः ८ धमवतीमेरुजन्यः ) 
(आ) सरिगमघस. 

(अव) सनिषमगसरिस. 
म 

रणभेरीमहोत्साहः- -देशीतारः , 
रणसेरीमहोव्साहतालेऽस्मिन् संप्रयुञ्यते । 

द्रवाष्टकं समस्थानविरामेन विराजितम् ॥ 

ततो खघुत्रय गश्च पञ्वकमतः परम् । 

०४०९५०५००॥।।।511।।। लक्ष्मणः 

रणमञ्जरी-मेररागः (खरहरप्रियामेखजनयः) 
(आ) सरिमपनिस, 

(अव) सधनिपमगमरिस. ; 

५९२ रतिः 

रणरङ्कः- प्रबन्धः 

यत्र पटिस्सबिरुदैः रङ्गताङेन करप्यते । 
रणरङ्गप्रबन्धः स्यादय च द्विविधो भवेत् 
समातीतानागताख्या ताखग्रह विभेदतः ॥ 

पण्डितमण्डशी 

कीत्यैते रणरङ्गोऽथ पदेश्च विर्दैयवः† 
रङ्गतालेन गेयोऽथ गेयस्तलिस्समादिभिः ॥ 
रणरङ्ग इति प्रोक्तः । 

हरिपालः 

रणरसिहः 
सङ्गीतमहोदधिकारः । सङ्गीतमहोदधिग्रन्थः काश्मीरेषु 

रघुनाथाटयग्रन्थभाण्डागारे वर्तते। 

रतम्- संगीतश्रक्ाराङ्गम् 
आलिङ्गनादिप्रयोगो रतम् । 

रता--भ्रतिः 

पव्चमस्य प्रथमा श्रतिः । 

रत्नावलिः- मेटरागः (खरहरप्रियामेखुजन्यः) 
(आ) सगमपधनिस. 
(अव) सनिधपमगरिस. 

रतावसरानम्--संगीतशर्गाराङ्गम् 
संप्रयोगे विरामो रताबसानम् । 

भोजः 

रतिः--खायिभावः 
रतिनाम प्रमोदात्मिका ऋतुमा्यानुरेपनाभरणभोजनवर. 

भवनानुभवनाप्रातिकूल्यादिमिः बिभावेरुत्पयते। अनुभावास्तु 
स्मितबदनमधुरकथनष्क्षेपकटाक्षादयः। 

रलयर्थविषयप्राप्या रतिस्समुपजायते । 
सौम्यत्वादभिनेया सा वाड्ाधुयाङ्गचेष्टितेः ॥ 

भरतः 

-- देश्चीतार । 

रतितारे समुद्दिष्टो खघुरादौ ततो गुरुः । 
| $ श्रीष्ण्टः 
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किः 

रतिः 
भोग्यं नरं तु पश्यन्याः खियस्तदितरस्य वा। 
विष्ुबांणा भरौ चेष्टा रतिदश्रद्गारसंज्ञिता ॥ 

भावविवेकः 

--वावृततम् 
यदि दज्यमषष्ठमथ षोडशान्तगतं लयोदशमपि तथा । 

गख भवति पादबिदहितै सतते यदि सङ्कुतौ भवति रतिः॥ 

छवा यथाक्ष धणं तु रायोः स्थाने रघु म्यसेत्। 

रघोप्रैवं गरुश्चान्ते भङ्गोऽयं चतुरश्रयोः ॥ 

मध्यसोत्तमपात्राणां वीरे रोद्रे रतिभेवेत्। 
टद्कर।गेण गातञ्या धवा द्रतख्ये सदा ॥ 

जलहरणिणादमतितिन्वारं असमस्थओ विअ विहसियु । 

जलभरनिनादमतितीत्र च समर्थक इव विहस्त । 
नान्यः; 

रतिका- रति ; 

रक्तिकेव रतिका । 

रतिगणाः 
अव्युक्तायाश्च चत्वा भेदा रविगणा मताः । 

सत्र ये रघुपूरवासस्युः तेषु प्रागधिकं ख्घुः ॥ ५ 
मोक्षदेवः 

रतिचन्द्रः--रागः 
न्यासांशकप्रहण्मभ्यमनादहयः 

प्रान्तश्मभ्यमरबो धनिसावदुल्यः। 

अटस्पपव्वमरवः स्फुट. . .स्यात्। 

मातङ्खतानरुचिरो रतिचन्द्रकश्च ॥ 
नान्यः 

अरान्यासोपेत. . .मध्यमको मध्यान्तरमणीयः। 

पैवतनिषादरष्ितो रतिचन्द्रः पद्मेन चात्यस्पः ॥ 
याकि 

रतिडिण्डिम :--देरीताछः 

मभौ नजौ जलौ गश्च प्लुतश्च रत्तिडिण्डिमे । 

27 मात्राः तारभ्रस्तारः 

रतिरागः-मेररागः (सुवणा ङ्गीमेरुजन्यः) 

(आ) सगरिगमपधनिस. 

(अव) सनिधपमगरिस. 
मञ्ज 

रतिरीरः- देशीतारः 
तारे तु रतिलीटास्ये खघुद्न्दे गुरुढयम् । 

| 55 

गापानीसानीसा। 

रतिशेखरः- देरीतारः 

गद्यं नगणो दौ च प्टटुतश्च रतिशेखरे ॥ 

11 मात्राः 

रतिक्चोभितं_ मेख्रागः (नरमैरवीमेख्नम्यः) 
(घा) सरिगमधनिस. 

(अव) सनिषपमगरिस. 

रलग्भः- देक्ीतारः 
रन्नगर्भे तु गर्पाः। 

ऽ। ऽ 

रतजारकम् 
प्रपदाच्छादकभूषणम् । 

रलज्योतिः- मेखरागः (हरिकाम्भोजीमेर्नन्यः) 

(आ) सगमपनिस. 

(भव) सनिघगरिस. 

रलपू्णा-मेकरागः (क नकाङ्गीमेटजन्यः) 
(श्म) सरिगमपधनि-स. 

(अव) सनिधमगरिमग-क्ल. 

रल्भानुः- मेख्रागः (ऋषमप्रियामेख्नन्यः) 

रलमतिः 

अगदेकः 

ताङम्रस्तार् » 

छकष्मणः 

(भा) सरिगमरगरिमपनिधनिस. 

(अव) सनिधपमगरिस. 

रल्मणिः- मेख्शगः (कोकिरुप्रियमेटजन्यः) 

(आ) सरिगमपधनिस. 

(अव) सनिधपगरिस. 

रलमतिः- मेररागः (सु ज्गीमेखुजन्यः) 

(आ) सगमपमधनिस. 

(अव) सधपमपगरिस 

मन्न 



ग्बमालस ५२४ ल्य 

रलमाला- देशीतारः सर्वेन्द्रियार्थगहेव जुगाप्सेयभिधीयते । 
गत्रमाखाहयये तारे दी दगदपाः कमात् । जगुप्सते जुगोप्स्येत जुगाप्सापयतीति वा । 

०| ०५5०९ रक्ष्मणः विभेति भाययलयन्यानिलयादि भयनिर्वहः ॥ 

रलमाला- भाते माला्र्म् 1 
एकश्चतुमाोः दो पञ्चमात्रिको चतुमा एकः सः। रथचक्रा-देशीचारी 

विरहः स्थाने तु चतुरल्ाख्ये स्थित्वा शिष्टौ परस्परम् । 
पुरतः प्ष्ठतो व।पि चरणौ चेरपरसर्प॑तः। 

रल्लाकषिणी-मेररागः (सखरहरम्रियामेर्जन्यः) यतेषा रथचक्राख्या चारी तु परिरीर्तिता ॥ 
(भ) सरिगमपमघनिस. वेनः 
(अव) सधपगरिस. 

| मज रथनेमिसमभ्--चाख्कः 
रलाङ्गी- मेरुकर्ता (रागः) भादिमभ्याबसानेषु सखस्तिकाशारधारिणौ । 

सरिगच्न्मन्पधन्निन्स, । कमेण युगप्द्यहा टुटन्तौ रथचक्रवत् । 
ध करौ यत्र तमाचष्ट रथनेगिसमाहयम् ॥ 

रलाभरणम्-मेररागः (चकरवाकमेरजन्यः) ॥ 
(भा) सरिमपधनिस. रथाङ्कः--नृत्तवन्धः 
(भव) सरिपधपमरिमगस. मध्ये चतस्रो नर्तक्यः परितोऽष्टी कमेण च। 

मज चरन्ति मण्डलाबृत्या चारुिञ्ञानभूषणाः ।। 
रज्ञावली - मेर्रागः र्वन्ति अमरीमेव चतस्रः कोणगाः जियः । 

रल्नावस्यां रिनी नस्तः तीव्रतीव्रतमौ गमौ । पङ्क्तिमध्यद्वयेनान्तञ्धतुष्केच युगस्य च ॥ 
मान्धारमूैना यत तत्रोक्तो न्यासपद्चमः॥ अभितः क्रियते यत सुवां विनिमयो मिथः । 

दिलीयग्रहुरोत्तरभेया । जहोबिलः सोऽय स्थाङ्गबन्धः स्यद्धिमभूपारमाषितः ॥ 

रथक्रान्तः - तानः क 
¶१--रोपः-षाडवः रथोत्तरम्-भुवावृततम् 
घमगरिसनि. कुम्भः प्रथमं च ष च द नवमान्तिके । 

गुरूणि तरष्टुभे यत्न नक्रैटं तद्रथोत्तरम् ॥ 
रत्यादिखायिनिेचनम् सारदे मदकरोपकूजिता - त भरतः 

रम्यते रमते वेति रति रमयतीति वा । 
हास्यते हासयति वा हासः-स्याद्धसतीति वा ॥. * र्थोद्धता--एकादराक्षरछन्दः 

उत्तन्द्रतामभिभवययत उत्साह उच्यते । भाद ठृतीयमन्यी च सप्तमे नवमे तथा । 
उत्साह्यते चोत्खहते उरसाहयति वा भवेत् ॥ गुरूण्येकाद्रे पादे यत्न घा तु रथोढता ॥ 

विविधः स्यास्स्मयो हषं इति विस्मयतेऽथवा । स्नरख्गा- 
विस्माप्यते स्वय काश्चित् विस्मापयति वा मवेत्॥ | (छ-प्) किं त्वया सुभटदूरवर्ितम्। 
छल्कोयं तेन सर्व॑ धक्ष्यती यस्य निर्वहः । भरतः 
क्रदधयति कोधयत्येव ऋध इत्यभिधीयते ॥ रथ्या देलीताङः 

शुक् छेः सोषणास्मव शोच्यते सोचतीति वा। रथ्याताङठे रघुः प्रोक्तो दविरामः प्रकीर्तितः । 
शोचयव्यपरानेवं सोकञाब्दस्य लिर्वहः ॥ । $ दामोदरः 



क्ति 

रन्तिका-रागः 
गान्धारांञन्यासा तारा मन्द्रा च पूर्णतायुक्ता । 
दीर्घोहासितगमकः प्रहगान्धारा च पञ्चमप्राया ॥ 

बहुसौपर्णिकताना हरिणाश्चा मेना च करुणसथा । 
सौम्याधिदेवता तु प्रोक्ता तजुक्ेश्च रन्तिका सततम् ॥ 
गांशन्यासप्रददी घोहसितेगेमकेयुता । 
तारमन्द्रा च पूणां च रञ्िकेलयमि धीयते॥ 

रभसः 

सवोव्ययानवेश्ची तु त्वरावान् टङ्धितक्रमः। 
अशक्यस्सोद्ुमन्रेश्च व्यापारो रभसः स्मृतः ॥ 

भावविवेकः 

रमाङ्ितः- देशीतारः 
रमाङ्कितो रामतालः। 
51555 

रमापतिः-- देशीतालः 
रमापतो रमाभ्जां ससग णोऽन्तनिषूपितः। 
515555॥55 

रमाटछिता- मेररागः (मायामाख्वगौरमेरजन्येः) 
(आ) सरिगमधनिपस. 

(अव) सनिधमपमगस. 

खक्ष्पणः 

कक््मणः 

रमाविटसितं- मेररागः ८ खरहरप्रियामेरजन्यः ) 
(आ) सरिमपधनिस. 
(अव) सधपमरिमगरिस. 

रम्भावली - मेरुरागः हनुमत्तोडीमेखुजन्यः) 
(आ) सरिमपधमस,. 
(अव) सनिपमगरिमस. 

रम्या-मेररागः (रागवर्धनीमेरजन्यः) 
(जा) सरिगमपधनिपसं. 
(अव) सनिधपमगरिस. 

धति 

धैवतस्य तृतीया श्रतिः । 

५९५ 
रतः 

रविकाटिता-मेखरागः (सखरहरमियामिरुजन्यः) 
(भा) सनिसरिगमपनि. 
(भव) धपमगरिसन्िस. 

रविचन्द्रिका-मेखरागः (दर्करम्मोजीमिरजन्यः) 
(आ) सरिगमधनिधस, 
(अव) सनिधमगरिस. 

रविद्यतिः- मेकरागः (नरमेरवीमेखुजन्यः) 
(भा) सरिममपधपनिस, 

(अव) सनिधपमस. 

रविमण्टः--देशीतारः 
रगणो गरसंयुक्ो निरशब्दै रचतुष्टयम् । 
रविमण्ठकसंज्ञे तु मात्रा द्ाद्क्षभियैते॥ 
ऽ।55ऽ।॥॥ 

रविमण्डलम्--भङ्कछिमूषणम् 
वृत्ताकारनिविष्टश्च कुछिरौः परिवेष्टितम् । 
मध्ये च मणिना युक्तं रविमण्डरमीरितम् ॥ 

सोमेश्वरः 

स्शना 
घोडगारतायुतश्रोणीभुष्णम्। 

‡ 

\ र्त ९ । । , 

विभावेर्विंविधेजोतोऽनुभवेः भ्रकटीकृतः। 
सच्वारिमिः प्राप्तपोषः स्थायी याति रसात्मताम् ॥ 

ननु रोकेऽङ्गनाचन्द्रमख्यासिखचन्दनेः । 
उत्पद्यते र तिस्सा च कटाक्षैः भ्रकारयते ॥ 

पोष च गछानिनिर्वेद चिन्तीरसुक्यादिभिः परम् । 
तथापि न रसाखादौ मनागप्युपरभ्यते ॥ 

तत्कथ काञ्यनास्यादौ रसः स्यादिति चेच्छृणु । 
विभावादिमुखनेव यत्र भावोऽव गम्यते ॥ 

रत्यादिस्तत संवेदो रसास्मदोदयः परः । 
इति व्तुसखभागोऽय केन पुयैतुयुञ्यताम् ॥ 

` विभावादिर्नं छोकेऽस्ति सिन्त्वस्रौ कान्यनाख्ययोः। 
इत्युक्तं पाक्तयोक्ष्मापीटरे काञ्यनास्ययोः ॥ 



भयुभाव विभावानां वर्णना काव्युच्यते ¦ 
तेषां कान्यप्रयोगस्तु नार्थ गीतादिरञ्जित्तम्॥ 

कृत्रिमेष्वेषु भावेषु विभावायेश्च कृत्रिमैः । 
ग्रतीतिजायमानेऽयं कथं न ान्तितां तजत् ॥। 

इति चेदुच्यते नैषां सव्यासत्यत्ववर्णनम्। 
उपयुक्तं प्रत्युतेतदुपहयासाय जायते ॥ 

सामाभिकानां चित्तेषु सुखसं विप्रकाश्ते । 
स्बसंवेया यदि ततः किं सलयासयचिन्तया॥ 

न चासलयात्सत्यबोधो न प्रमेखयपि युज्यते । 
्रान्तिरप्यर्थसंबन्धास्प्मेति प्रत्यपीपदन् ॥ 

मणिप्रदीपरष्टन्तात्तकेभांसटबुद्धयः। 
गुडचिञ्चादिभिंद्रव्येः मधुरादिरसान्वितेः ॥ 

यथायुक्तिविरोषेण पानकाख्यो रसो भवेत्। 
विप्रदासः 

ननु मानस विकारात्मको भावो विभावादिनिष्पन्न खाद्यत्व- 
श्चरीरो रसतयाऽनुभुयत इति भवतामाकूतम् । न वयमात्मनो 
बुद्धथादिग्यतिरेकेण आन्तरं विकारान्तरं तत्स्वं॒वुद्धथामहे । 
सर्वस्यात्मञ्यतिरिक्तस्य वस्तुनः परिणांममस्तीत्यवगतं तावत्। 
ज च मनो विक्रियते अन्यानि विक्रियन्ते परिणामीन्यपीति नियमे 
कारणमस्ति । नापि मनोविकारोऽत्यन्तमभरसिद्धः । भवति मम 
विकारः कोऽपीव्यादि,.विकारदेतावपि विक्रियन्ते येषां न चेतांसि 
त एव धीराः" इति च । स्मरणमपि कामिनीनां मनसो विकाराय 
इत्यादि प्रयोगाणां दशेनात्। न च मनसविकारस्य भावश्चब्दो 
-काचक इत्यप्ययुक्तम् । विकारो मानसो भावः इति अमरशास- 
नात् । किच्च विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिरिति 
श्रतेश्च सिद्धयोरात्ममनसोनास्ि रसत्वम् । साध्यस्यापि बुद्धथदेः 
स्वसिद्धो चिभावादित्रितयनिरपेश्चस्य ` कथमिव रसता संभाव्य- 
ताम । तस्मादात्मादिव्यतिरिक्तो विभावादिसम्यपेशक्षः स्वाते, 
स भावशस्दवाच्यो मानसविकारोऽभ्युपगन्तव्यः, यस्योत्कर्षो 
रेखः स्यात्। अत एवोक्त 

वाह्याथोखम्बनो यस्तु विकारो मानसो भवेत्। 
ख भावः कथ्यते सद्धिः तस्यो्करषों रसः स्मृतः।इति। 

ननु सिद्धधत्वेव काममन्तिरो मानसचिकारो भावज्ञब्दवाच्थः 
. तदुतकर्षरूपो रसः। तथापि तस्यासुखरूपत्वेनापुरुषार्थत्वासक्षा- 
वतां तत्र वृत्तिनेभवेत्। न खलु मनोविकारमत्रे तदुत्कर्षमात्र 
वा सुखं प्रतीयन्ति सन्तः . प्रत्युत तस्यासुखरूपत्वमेव निश्चि- 
पन्ति। उन्मादापस्मारादौ तस्य दुःखात्मत्वश्चुतेः। न खलु पुद- 

५९६ रसः 

षस्य दुःखादतिरिच्यते व्याधिः । आस्तां तावत्तथाभूतस्य रसस्य 
स्रहणा, यस्य वातांपरिहरणीयत्वमेवाग्रतः प्रत्युपतिष्ठते । तथा- 
भूते रसे रसवत काव्यस्य तदलङ्कारजातस्य चानुपादेयता । 
काव्यस्यानुपादेयत्वे रशाक्तिनेपुण्याभ्यासरूपस्य तदुत्पत्तिहेतोर्थैय 
थ्य स्यात्। कच्च मायारूपत्वान्मनसः तद्धिकारस्याप्यमान- 
नीयत्वान्मानसविकारनिवृत्तिरेव परमः पुरुषार्थः। तथा मनेो- 
विकारादव्यतिरिक्तस्य भावोत्कर्षस्य रसतां प्रतिजानन् अपहा- 
स्यतामेवात्मनि सन्दद्धयात्। न चतद्राच्य सन्वरञजस्तमेमय- 
त्वान्मनसः सत्त्वरजस्तमसो विकारस्तस्थेव सुखात्मकत्वात् युर्- 
धाथांभावान्न भ्रर्यतीति वि चरसदहिष्णुखात् ¦ तथाहि मनः- 
खरवणुपरिमाणमिन्द्रिय तच सत्वादिसहितमेवेन्द्रियभावमनु- 
भवति । तथा गन्धादिसहितमेव पाथिवादिद्रव्यम् । तथाभूपै 
च तदिन्द्रियं कथं नाम सुखखभावं स्वात्मानमेव स्वं गृहीयात्। 
एकस्य ग्राह्यप्राहकत्वानुपपत्तेः। तस्मार्काव्योपादेयतामिच्छद्धि- 
मनोविकारोत्कर्षव्यतिरेकेण अन्य एव रसो वाच्य इतिचेत्; 
तत्रोच्यते- इह खलु सर्वत्र द्विविध एव रसः श्रूयते भूतप्रभरो 
मनः प्रभवश्वेति । भूतप्रभवो मधुरादिः। मनःप्रभवः श्ङ्गा- 
रादिः। न चानयोः सुखख्भावत्वाभावापराघेन न पुरुषार्थसव, 
न च नासि श्ङ्गारादेः सुखसाधनत्वं, ददयते हि तर्कव्याकर- 
णादिनिपुणाः प्रतिभाभियोगव्युसत्तिमन्तः पुरुषार्थ विवेचनपराः 
कान्यमुत्पादयन्तो महाकविप्रबन्धाननु सन्दधानाः रसयन्तश्च 
श्ङ्गारादिसुखास्वदेन मोक्षस्यापि व्यर्थतामापाद्यन्तः वृतीय- 
पुरुषाथ वृपौ मन्यमनाः योगिनोऽपि युक्तावस्थायां साक्षात्टृत- 
परत्रह्मसागरग्रकटमोदपरभ्परप्रहारमूघोनः प्रवयःकातसया अपि 
अथानां प्रसंख्यानयोग्यतां चेतसः काव्यार्थभावनासख्वादेन संपाद- 
यन्तो विरोक्यन्ते । किञ्च नाटकादीनि प्रयतेन श्ङ्घारादी- 
नयु्लास्यं तन्मुखेनैवाखवादं नाम॒ परमानन्दं परिषससु तन्वन्ति। 
मन्दधियस्तु व्युत्पत्तिमात्तफलानीति तानि मन्यन्ते । काव्यार्थ- 
श्चानन्ददेतुरिति सुप्रसिद्धः । न.खल्टु रसादन्यस्य काव्यार्थस्या- 
नन्दहेतुरव संभवति । यथोक्तवर्णसन्दमेपदपदार्थप्रतिबद्धस्यापि 
निबन्धनस्य रसशल्यस्य निदैत्तिकरत्वाभावात् कन्यार्थेषु रस 
एवानन्दकारीति जानीमः । ततश्च छृतधियो रसानन्दयेर्हतुदेतु- 
मद्धविनामेदमेवाभ्यवस्यन्तो अलोकिकसुखाखादस्यैव रसत्वसुप- 
दिशन्ति । उक्तं च 

तसपरकष्य पदयतां श्राव्यं सम्यकूभावयतां हृदि । 

अल्योकिकसुखाखवादो रस इदयसिधीयते ॥ 

इति कान्यार्थषु वाच्यटशक्ष्यव्यङ्गयात्मकेषु व्यङ्गस्य रसस्य 
मुख्यत्वप्रसिद्धिरप्यानन्द्कारित्वादेव । न हि रसाहते कश्चिदर्थं 
उपपद्यते । 



शसः 

न चानन्द एव रसः । तस्य ब्रह्मत्वेन विभावादिमिरनिषिद्ध- 

त्वात्, आनन्दो ब्रह्मेति श्रुतेः । भनुद्धि्नो गभीरत्वादित्यदिः 

रसस्य दुःखात्मकस्व श्रतेः कथं तस्य हेतुः फर भानन्दो रसस्य । 

तत्सन्निधौ हृदय मदीयभङ्गारचुभ्बितमिति शङ्गाररसेऽपि 

दुःखस्याप्युपरच्धेरानन्दस्वभावत्वं र्स्य सर्वथा न वचनीयम् । 

` धषपि तु आनन्दहेतुत्वभेव न खलं मनोविकारः सखाय्यु्छृषटो- 

वाप्यानन्दशटपो भवति रसश्च भानसविकारोत्कषौत् न व्यति- 

रिच्यत इति कथ तस्यानन्दस्ठभाववत्वम्। परमाथतो नान्तःकरण 

वृत्तिरेव सुखम्। किन्तु तः्परतिबिम्बितं चैतन्यमेव स॒ चतन्य- 

मात्मा! आत्मा च सुखम् । आत्मैव सुखमित्यादि श्तेः । 

यदथ सवे यश्च नान्या र तस्सुखमित्यस्य सुखरक्षणस्यात्मन्येव 

 पयैवसानाच्च । 

आत्मनो नित्यत्वेऽपि सुखस्यानित्यत्वप्रतिभासः तदृत्तीनाम- 

नित्यत्वात्। सुखस्य वृत्तीनां कारणान्वयन्यतिरेकानुविधायिः 

त्वात् स॒लेऽपि तत्मतिपत्तिने युक्ता । तल्लादाबिन्द्रियसंमयुक्तं 

सकन्वन्दनवनितादिविषये प्रसन्ना वृत्तयो जायन्ते। प्रसन्नासु 

तासु वृत्तिषु प्रतिबिम्बितं चैतन्यमेव सखगेदुखतामनुभुयते । 

भ्रसादतारतम्यात्सुखतारतम्यं प्रसादतारतम्य च विषयसेन्दये- 

` तारतम्यादिति स्थितिः । 

तन्न य एव लेके स्थायिभावस्य कारणकायेसकारिणः 

पद्र्थास्त एव काठ्यन।रकादौ सुकविना प्रतिपाद्यमाना खोकोत्तर- 

तामवगान्ते । स खलु शब्दस्य कोऽपि महिमा येन टीकिका 

पि भावाः तदभिषेयदश्ामाविश्चन्तो रोकोत्तरष्मत्कारका- 

रितखेनारौकिकाः संपदयन्ते। अभत एव तेषां कारणादिपदाथोनां 

छरौकिकैः विभावादि पदः व्यपदेश्यत्वम् । ये चात्यन्तलीकिका 
विभावादयो न।खछ्यकाञ्ययोर्गोषवरीक्रियमाणाः शरोतृत्नेक्षकाणां 

बामनास्मिकायां सामिव्यङ्जितायां भावटक्षणायां वृत्तौ प्रसा- 

दातिक्चयै निदधत्ति। निरतिशयप्रसादमद्ितायां तस्या स्यत्मा- 

नन्दः स्य प्रधत्ते । यत भूमा यो वै भूमा तत्सुखे--इति श्रुतेः ॥ 
भावस्य चायमेवोत्कर्षः यदघ्रानन्दसंविन्मयः स्वात्मा परिस्ुरति। 

भावोत्कर्षं एव रसः । तस्यैव स्वाद्यत्वात्। स्वा्यस्यैव सर्वव 

रसत्वमिष्ट, यतः सूादश्चानन्दोद्धवः। यदुक्तं खादः काव्यार्थ 

संमेदादात्मानन्दसयमुद्धवः- इति । 

सायविषया संबिदपि स्वादष्ूयैवेति भावोत्कर्षस्य स्वादगोच- 

रत्वलक्षण स्वाद्यत्वमयन्नसिद्धम्। 

तथाहि वत्तौ प्रतिविग्बिते चैतन्यमेवानन्दः। नन्द् एव 

खादः । स्वदश्च ख्यप्रकादो इृत्तिमपि प्रकाशयति । इदमेव 

सखाद्यत्वम । यदियं स्मदे प्रकाङमानि स्मयमपि प्रकाडाते। भन्यथा 
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तत्संभवे प्रमाणाभावात्। तदसिद्धेरेव वृत्तिः स्यात्। यथा-- 

वृत्तरेव वृन्तयुपठितषूपस्यानन्दस्य स्वाद्यत्व॑ तथा इत्तेरपि ख्पाि- 

भूताया उपदितानन्दर्प स्वसंबेधमानत्वं भानन्दस्वभाववत्वे च। 

ृततिवृत्तिमतोरेकथाध्यासात्सिद्धम्। ततश्च युक्तेवेयं वाचोयु्छि- 

रानन्दसंविद्रुपो रस इति । धतो रसं रसयन्तो रसिखछाः श्ब्ब्- 

अह्ययुखेन परग्रध्ैवानुभवन्तीति तेषां युक्तम्। शब्दन्रह्मणि 

निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति । तस्माद्यथोक्तदोषाभावाद्रसः 

पुरुषार्थ एवेति सवंमनवधम् । 
रसषिवेकः 

विभावस्सुप्रयक्तैस्तथा स्याद्रससंभवः। 
सोऽय रसः किं कारय स्यादनुमेयोऽथवा भवेत् ॥ 

किंवा ज्ञाप्योऽथवा न स्यादथ व्यज्गथोऽपि वा भवेत् । 

त॒त्र का केचिदाहुः खोष्टटाद्या विपश्चितः ॥ 

तथा हि प्राक्प्रतीताथानुसन्धानविनिर्भितिः। 

विभावायैरपूर्वोऽर्थो नट एवोच्यते रसः ॥ 

तन्नसथ सहृदयाः साक्षात्ुर्वन्ति चेठसा । 

कार्योऽप्यसौ -न मुख्योऽस्ति नटादावनुर्तरि ॥ 

तु मुख्यतया रामाद्यतुकर्षु वतते । 

यो भावस्सोऽनुकारेण शिङ्गेनेवानुमीयते ॥ 

प्रतिसिम्बाधथा (बिम्ब) प्रतीतिरुपजायते । 

यथाऽसत्त्याद्िभावादेः सत्त्यक्षानोऽवयो भवेत् ॥ 

शनुकर्य स्थितस्सोयै नटैस्सामाजिकैरपि । 

भस्वाद्यते सखमनसा सुखसंवित्तिठक्षणम्॥ 

इयाहुरयुमेयत्वं केचिद्रसविवेचकाः। 

छनुकाथिस्य रामादेरतीतत्वाम्नटेष्वसौ ॥ 

नेऽपि नासौ तस्यानुभावादौ ग्याछुरुत्वतः । 

ममेदमिदयहङ्काराभावात्सामाजिकेष्वपि ॥ 

धनुकायोलुकरैत्वविरदा्च न युज्यते । 

ज्ञाप्यते चापि भावायः चित्रन्यस्ततुरङ्गवत्॥ 

प्रतिभाति न सन्देदो न तत्त्व न विपयैयः। 

धीरसाबयमित्यस्ति नासावेवायमित्यपि ॥ 

विरुदबुद्धधसंभेदा भपि वद्चितविष्वः। 

युक्त्था पथैलुयुञ्येत स्फुरजयुभवः कया ॥ 

तस्मान्नटस्थ एवायमानन्दात्मानु मूयते । 

इति श्रीराङ्ककः प्राहानुमेयस्वेऽप्यटोकिकम् ॥ 

उत्पत्त्यनुमिति्चपरिरूपावस्थाकरम्बितः। 

सामाजिकानुकायोलुकवेषु त्रिष्वपि स्फुरन् ॥ 

य 
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भावस्साधारणी भूतो यदाऽसौ भाव्रनाबखात् । 
साधारणेरुपयिश्च भाव्यते स्यात्तदा रसः ॥ 

इत्याह भावनाप्च मगवान्मटूनायकः । 

अव्लौच्यते न कार्ययं विभावादिष्वसन्नपि ॥ 
५ ॥ 

अद् रीनातुचक्रादेरभावेनेक्ष्यते घटः। 
न च स्यादनुमेयोऽय परोक्षत्ग्रसङ्गतः ॥ 

सिद्धो हि ज्ञाप्यते नासो सिद्धः स्याद्रसलक्षणः। 

तस्मान्न ज्ञाप्यतापक्ष कक्षीचकर्वि पञ्चितः ॥ 

नेष्ट च भाव्यमानत्वमसच्वापत्तिदोषतः। 
पारिरशोष्यादभिव्यक्तिपक्चदशुङधस्य सम्मतः ॥ 

(क्लो) विग्रदाखः 

रसो वै सरसं ह्येवायमित्यादिश्चतिश्रुतः। 
बरह्यानन्दः परो योऽस्ति स एव रस उच्यते॥ 

सक्चन्दनाङ्गनायथेर्खकेऽमि््याक्तमागतः । 
आानन्दोऽये यथाछेके सुखमिद्युपचयेते ॥ 

भ, {~ म 

म्ाप्रा तथावेरप्येभिर्विंभावाद्सदारमताम्। 

आपननैरिव नास्यादौ सुप्रयुक्तेनेटादिमिः॥ 

रत्यादिसायिभावेषु पुष्टेषु व्यक्तिमागतः । 

सुप्रयुक्तविभावादिजीविततेकटृतावधिः ॥ 

अनुकायौनुकलविप्रसयक्षनियताश्रयः। 
अभिन्नोऽपि निजाकार इव भिन्नतया सितः ॥ 

सबाङ्गीणमि वाछिङ्गन्नान्यतव्सवं तिरोदधत् । 
परिस्फुरन्निव पुरः परिच्छेदविवजितः ॥ 

सामानिकैश्चन्ये माणः चमत्कारात्मकः परः| 

आनन्दः ब्रह्मणो रूपं रस इत्युच्यते तथा ॥ 

उ्य्चिकायाधित्तवतेः स्थिताया वासनात्मना । 
उत्पतति्ञप्रिपोषाणां करणाभिमतेषु तु \। 

ञ्यञ्लकत्वं विभावादिष्वाखेयमुपचारतः। 
न नित्योऽय विभावादिः प्रतीयवधिकत्वतः॥ 

नाप्यनियेो विभावादिः षिरहेऽपि प्रसञ्जनात्। 
न निर्विंकल्पम्राह्योऽय विभावाद्युसंहिते ॥ 

नापि मर्यो विकल्पेन खसेवेद्यतया सिते । 

उभयाभावषूपस्य नोभयात्मकता मता ॥ 

उभयाभावरूपत्वान्न च नास्तीति युञ्यते । 
अपर्ष्येत नास्तीति स्फुरननुभवः कथम् 

` विभावायेनैटे रेबोद्धासितेरनुमापितः ॥ 

ओपचारिककायेत्वमीदरं तस्य भूषणम् ॥ 

चतुःकोटिवहि भावः करि्न छेकोत्तरो भवेत्। 
तस्माद्रह्यानुभवनात् श्वङ्गारादिः धियो रसः॥ 

विभवेजेनितो भाकोऽनुभावैरनु बोधितः। 
व्यभिचारिभिरास्फीतो रस इत्यभिधीयते ॥ 

स चानुका्य रामादो वर्तते मुख्यवृत्तितः । 
तदरुपताऽनुसम्धानान्नतंके ऽपीति रोलः ॥ | 

व्यावस्यै सम्यद्िथ्याभ्यां फोटिद्टयविरवितः। 
ज्ञानात्ततसटशाकारम्रतीतेश निरयासतः ॥ 

तत्तद्विटक्षणास्स्यानाच्ित्ररूपकवन्नटः । 
सेयसिव्येष सवित्तिप्राह्यस्सामाजिकेरिह ॥ 

वासनाभाषितः स्ञीयकायेप्रकटनेन च। 

रसनीयत्वमासाद्य वेलक्षण्यात्परस्य च । 
संभाव्यमानो रत्यादिस्थायितवेन तद्ाल्वि् ॥ 

असन्नपि पक्षकाणां चञ्य॑माणों रसः स्मृतः। 

इति श्रीशङ्ककाचार्यो रसन्यक्तिं न्यवेदयत् ॥ 
न व्यङ्ग्यश्च न तूर्पादयी न प्रत्याय्योऽपि युज्यते । 
स्थाय्येव माग्यमानोऽत्र व्यापाराद्धावकत्वतः ॥ 

सत््वोद्रिक्तमकारोनानन्दप्राचुयेसंविदः । 
िश्रान्तिस्थानमातस्य भोगमोञयो रसोऽथवा ॥ 

इति नायकभट्ननां मतमेतदुदीरितम् । 
अथाभिनवरुप्रायेभदट्रनामप्युदीयेते ॥ 
विभविरनुभवेश्च सात्किकरव्येभिचारिभिः। 
स्वीयान्यदीयसंबन्धविरोषप्रविहाणतः ॥ 

साधारारमिव्यक्तो वासनात्मतय्रा शितः। 
रत्यादिकः स्थायिभावो वेद्य।न्तरविनाङ़्तः ॥ 

वाड्द्रनोगोचरनेकविदत्साघारणीकरृतः । 

स्यीयाकार इवाभिन्नसभ्येः स्वविषयीकरतः ॥ 

विभावादिविभाव्यत्वात्तद्रतावधिजीवितः । 

चन्यधमाणः पानकवद्न्यत्सवं विद्ुप्य च ॥ 

मनसेक्यमि वागच्छत्सवङ्कीणे भवस्स्वयम्। 

अलोकिकचमः्कारकारी कोऽपि रसः स्पत: ॥ 

सा कापि परिहारेणारीकिको ज्ञाप्यकायेयोः। 
व्यञ्जितश्च विभावाचैः चर्वणीयः स्मरतो बुधः॥ 

लोकोत्तरः स्संवेयः प्रत्ययोऽष्युपपते । 

श स 

स ~ = ~ 
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ननु कोऽथ रसो नाम पदार्थस्तद्विचायते । 
रस्यते वा सुहृदये: स्वय वा रस्यते रसः॥ _ 

सामाजिकान् रसयति ते वाथ रसयन्ति च । 

रसनं वा नटेनात्र चित्तवृत्तिनेटस्य यः ॥ 

रसतीति रसो का स्याद्रसयत्यथवां रसः। 
रामः स्याद्वा न वेत्यादि प्रतीतिं नटसंश्िताम्॥ 

अथवा रस्यते सभ्यैः रामोऽयमिति तत्त्वतः । 

इत्यादिपक्षस्तद्धिद्धियदता.रसशरूपणे ॥ 
कुम्भः 

उद्याने प्रेयसीमिर्मलयजपवनैः कोकिटारीर्विभविः 
भरीवाभ्रवहिनेत्नाम्बुजमुजरतिकान्दोखनादयलुभविः । 

व्यक्तीभूतो विव्द्धस्सुचिरमुपचितो भूरिनिर्वेदनादैः 
ना्येश्गीते च कान्ये घु वसति रसदञुद्धनुद्धस्वभावः॥ 

उत्पादितो" योवनरम्यरामारामादिभिनस्तेवेहुमिर्विंभविः। 
संवर्धितो भररुतिकाविभङ : मङ्घेरपाङ्गस्य करक्रियामिः।। 

निर्वेद मुख्येस्सहकारिमिस्तेः संवर्धितः पवितः कमेण । 
रामादिरूपे पदुनर्तकेऽपि प्रतीयमानो रसञब्दवाच्यः ॥ 

भोगेन भुज्यत इति प्रवदन्ति केचित् 
सामालिकप्रकरसादविचन्येमानः। 

कार्यो न कारणकलापविभावनादो 
यस्मान्न तिष्ठति रसे रस्तनीयकूपी ॥ 

श्रीकण्ठः 

प्राचीनवासनायुक्ताप्यङ्गविद्यामिराभरिता । 
बुद्धियां हृदयं तां च कथयन्ति विचक्षणाः ॥ 

एवं सहृदयानां तु सुखिनो सिरचेतखाम् । 
नियतं वासन्छरूपो रसस्ि्ठति मानसे ॥ 

तद्रीजबोधकान् भावानधिगम्य जनेः कृतान्। 
भअस्वाद्यमानो मधुरो रसो व्यक्तः प्रजायते ॥ 

अटराजः 

रसवस्तु किमित्युक्ते कायेकारणविस्मरतेः ¦ 
स्वयप्रकारो ब्रह्मेव भावान्मानसगोचरः ॥ 

सर्वेद्द्रियाणामाधायो मन इत्यभिधीयते । 
मनोनिष्ठगुणो भावः भावनिष्ठगुणो रसः ॥ 

तद्रसो वृक्षरूपेण छक्षणं वक्ष्यते मया । 
आरम्बनरुण शाखा तचेष्टापहवादिकम्। 
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स्स; 

पुष्पादिकमलङ्कारं सात्त्विकं च फलादिकम् । 
यद्यत्कारुकरतं कर्म निर्वेदादिकमिलयपि ॥ 

फलं चोपरसः प्रोक्तः रसबीजमितीरितम् । 
अजटात्फङूपयेन्तं व्यापको रस उच्यते ॥ | 

। रामानन्दः 

विभावेस्सानुभावोद्यत्सासििकेरव्यभिच।रिमिः। 
स्वादुत्वं नीयसमानोऽसौ स्थायी भावो .रसो भवेत् ॥ 

सर्वेश्वरः 

विभवेरनुभवेश्च नरथव्येभिचारिभिः। 
जनितान्यपरामित्रमित्रादयाश्चरयतां विना ॥ 

भवस्था देशकारादिभेदसंमेदवर्जितम्। 
केवरं रतिहास्यादिख्ायिरूपं निगृह्तीम् ॥ 

अतो निरन्तरायत्वासरां विश्रान्तिमाभिता। 
प्रतिभानुमवस्प्रत्यायन्यबोधविलक्षणा ॥ 

ब्रह्मसंवित्तिसदरी नानारत्यादिसङ्गमा। 
सुखरूप स्वसंवेद्या संविदास्वादनासिधा ॥ 

रसः स्यादथवा सायी रसस्तद्रोचरीभवत्। 
द्ध्य।दिव्यञ्चनैधिश्चाहरिद्रादिभिरोषधेः ॥ 

मधुरादिरसेपेतेः यद्रा द्रव्येरौडादिभिः। 
क. विहोषे म 

युक्तेः पाकविरोषेण षाडवाख्यी रसोऽपरः । 
उत्पाद्यते विभाव्य प्रयोगेण तथा रसः ॥ 

हम्मीरः 

विभावाुभावग्यभिचारिसयेगाद्रसनिष्पत्तिः। 
| भरतः 

विभावस्यानुभावस्य तथा च व्यभिचारिणः। 
स्थायिसंयोगनिष्पत्तेः श्ङ्गाराद्यो रसो भवेत् ॥ 

शअदयुत्पन्नमिदं सूमिति कथचिदनूनुदत्। ` 
भअदहेतुत्वेन भावानां हेतुत्वस्यायुकीर्तनात् ॥ 

भमा खोषटोऽत्राह घटेतेदं यदा भवेत् । 
षष्ठोसमासः क्रिन्वत्र समासोऽयं तृतीयया ॥ 

विभावधिः स्थायिनोऽवर संयोगस्तन्मते मतः। 
भथाक्षिप्रस्थायिनोऽन्न भवेत्सपेश्चता ततः। 
सपेक्षमसमथ स्यात्समथ्यांभावतस्ततः ॥ 

समासाभावतः षष्ठीसमासस्सम्मतस्तिविह । 
इति कीर्तिधराचयेमतस्यानुमतेन हि ॥ 

सवसामथ्योतपद विधेः निमाता प्रथिवीश्वरः 
षष्ठीसमासमाभित्य श्छोकयस्सूत्रमेश्रम्॥ 
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भावो बिभावजनिता चित्तिवरृत्तिरिहेरिता । 
गीरेन्द्रियवगंस्य विकारस्य विधायिनी ॥ 

भावो निगद्यते तेषां देहेन्द्रियविकारिणी । 
विभावजनिता चित्तवततिस्तद्वार्तिके यथा ॥ 

विभावेनाटृतो योऽर्थः सो ऽनुभावेन कथ्यते । 
वागङ्गसनत्वाभिनयेस्स भाव इति संज्ञितः ॥ 

विभावो हि पुयेवर्तिवस्तुनो दरौन मतम् | 
तद् द्वारेण चित्तवृत्तर्चिकारः प्रतिपद्यते ॥ 

सनुभावेन तद्राबावबोधाय निरूप्यते । 
निर्विकल्पकतः पूवे किश्िदस्तीति तत्प् ॥ 

ख्रीति तामवधायार्थः कोऽयमित्थ विचारयन् । 
पुबौमुभूतस्नेहस्य भावनाभावितेन च ॥ 
मनसा मर्प्रिया सेयमिति चित्तविकारवान् । 
तदेकीभावतो भावावस्ः स्यत्प्रक्षकस्तदा । 
एव विभावादुल्पत्तिः भावस्य प्रतिपादिता ॥ 

स एव भावः प्रसन्नमुखरागरखुलिताङ्गलीखादि विभावप्रतिपत्ता- 

वनुभावत्वमेति ॥ 

एवं विभावालुभावन्यमिवारिसमागमात् ॥ 
ऋरीडन् तया सष पुमान् ऋङ्गारी जायते तथा ॥ 

एवमेषां तु संयोगाद्धाबोत्पत्तिरनिषूपिता। 
स स्थाय्येव तीव्रशूपो रसी भवति भासुरः ॥ 

आत्मश्ितं गुणविद्ेषमहङ्कतस्य | 

शरङ्गारमाहुरिह जीवितमात्मयोनेः । 

तस्यात्म्चक्तिरसनीयतया रसस्वं 
युक्तस्य तेन रसिकोऽयमिति प्रवादः ॥ 

सन्त्वात्मनाममरूधर्मविशेषजन्मा 
जन्मान्तरालुभवनिर्मि्तवासनोर्थः । 

सवौत्मसंपदुदयातिश्येकहेतुः 
जागर्ति कोऽपि हृदि मानमयो विकारः॥ 

तात्पर्यमेव वचसि ध्वनिरेव काव्ये 
सौभाग्यमेव गणसंपदि वह्मस्य । 

खावण्यमेव वपुषि स्वदतेऽङ्गनायाः 

श्ङ्गार एव हृदि मानवतो जनस्य ॥ 

शङ्गारवीरकसरुणाद् सुतयो दरदास्य- 
बीभत्सवत्सरुभयानकडान्तनान्नः । 
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आस्नासिषुदेञ्च रसान् सुधियो वयं तु 
गङ्भारमेव रसनाद्रसमामनामः ॥ 

वीराद्धुतादिषु च येह रसत्रसिद्धिः 

सिद्धा छुतोऽपि चरयक्षवदाविभाति । 
लोके गतानुगतिकलत्ववश्चादुपेता- 

मेतां निव्र्तयितुमेष परिश्रमो नः ॥ 

अप्रातिकूलिकतया मन॑सो मुदादे- 
येः संविदोऽनुभवद्ेतुरिहाभिमानः। 

ज्ञेयो रसर्सरसनीयतयात्मशक्ते 
रलयादिभूमनि पुनर्वितथा रसोक्तिः ॥ 

रयादयोऽधेशतमेकविवर्जिता हि 
भावाः प्रथग्विचिधभवभ्ुबो भवन्ति । 

-शृह्भारतस्तमिह् ते परिवारयन्तः = 

सप्तार्चिषं य॒तिचया इव व थैयन्वि | 

(शङ्गारतनत्वममितः परिवारयन्तः) इति पाठान्तरमच्र विद्यते । 

आभावनोदयमनन्यधिया जनेन 
यो भाव्यते मनसि भावनया स भावः। 

यो भावनापथमतीलय विवर्तमानः 
साहङतौ हृदि परं स्वदते रसोऽसौ ॥ 

र्यादथो यदि रसाः स्थुरतिग्रकषं 
हर्षादिसिः किमपराद्धमतद्विभिन्नेः। 

असथायिनस्त इतिचेद्धयहासदीक- 
क्रोधादयो वद् किय्िरसमुष्टसन्ति ॥ 

स्थायित्वमन्र विषयातिशश्यात्मकं चत् 
चिन्तादयः फुत उत प्रक्तेर्वरोन । 

तुल्येन सात्मनि भवेदथ वासनायाः 
सन्दीपनात्तदुभयत्र समानमेञ ॥ 

अतः सितमेतद्रत्यादयः द्धारप्रभकवा एव एकोनपच्चाशद्धावाः 
वीराद्यो मिथ्यारसम्रवादाः । श्यङ्गार एवकः चतुर्वगैककारण 
रस इति, स चायुभवैकसमधिगम्यत्वाद सर्वविषयत्वाच्च दुरव- 
सेयः सम्यगभिनयेषु वा बिदग्धरटषेः प्रददयेमानः सामाजिकै- 
रवधायेते । प्रबन्धेषु वा महाकषिभियेथावदास्यायमानो विदुषां 
मनीषाविषयमवतरति। तन्न न तथा पदाथाः प्रयक्षेण प्रतीय- 
मायाः खदन्ते, यथा वाग्मिनां दचोभिराबेद्यमानाः। 

रसं सिह प्रमाणमेवामनम्ति ¦ सर्वेषामपि हि स्यारिप्रकषाणां 
सतिप्रियो रणपरियोऽमरष॑प्रियः परिहासप्रिय इति प्रेमण्येव पथेवं- 
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सानात्! तत्कथमुच्यते रत्यादिभूमनि पुनर्वितथा रसोक्तेरिति। 

उच्यते । न रत्यादिभूमा रसः । किं तर्द । श्ङ्घारः। खङ्गरो 
नाम विरिषटेटद्टचेष्टानामभिव्यञ्जकानाम।स्मगुणसंपवां उत्कषे- 

बीजम् । बुद्धिरुखदुःखेच्छद्वेषप्रयन्नसंसरकारायतिश्चयदेतुरातम- 

नोऽदङ्कारयुण विश्लेषः सचेतसा रस्यमानो रस इत्युच्यते । 

यद्स्तित्वे रसिकोऽन्यथात्वे नीरस इति । तदाविभोवदेतवश्च 

तसखमभवा एव भावाः । ते चैकोनपख्वाश्षत्। रतिः देः श्रम 

इत्यादि । अत्र केचिदाचक्षते- रतिप्रभवः शङ्गार इति । बय 

तु मन्यामहे रत्यादीनामयमेव प्रभव इति । ङ्गारिणो हि 

रत्यादयो जायन्ते नाश्रङ्गारिणः। श्ङ्गारिणो हि समन्ते, समयन्ते, 

उत्हन्ते, रिनह्यन्तीति ते तु भाव्यमानत्वाद् भावा एव न रसाः। 

यावत्छभवं षि मावनयः भाव्यमानो भाव एवोच्यते भावना- 

पथमतीतस्तु रस इति । मनोऽनुकूठेषु दुःखादिष्वपि सुखदुः 

खादिष्वास्मनःसखानुभवाभिमानो रसः। स तु पारम्पर्येण सुख- 
हेतुराद्रत्यादिभूमसुपचारेण व्यवहियते । अतो न रत्यादीनां 

, रसत्वम् । अपि तु मावनाविषयत्वाद्धाचस्वमेव । यदप्युक्तं 

प्रमकर्षगामी रस्यादिभावो रस इति-तदप्यसारम् । ग्खान्यादि- 

ष्वपि तदुपपत्तेः । तेऽपि श्रमादिभिः परं प्रकषेमारोप्यन्ते । न ते 

सायिन इति चेत्, खायित्वमेषां ` उत्पन्नतीत्रसरकारात् । 

सस्कासेस्पत्तिश्च विषयातिशयात् नायकप्रकृतेश्च । नायक 

प्रकृतिश्च त्रिधा । साचस््विकी राजसी तामसी चेति । तदन्वथा् 

तथाविधानुभवभावनोत्पत्तिः ततथ्चैषां स्थायित्वग्यपदेश्च इति । 

ननु अष्टौ सान्त्विकाः बयसिछाद्रयभिचारिणः-इति हवते । तेन- 

तत्साधु यतोऽमीषामन्यतमसेतेनैव परस्परनिर्व येमानत्वात्कश्चि- 

त्कदाचित्खायी कदाचित्तु ञ्यभिचारी) अतोऽवस्ावज्ञात्सवेप्यमी 

व्यभिचारिणः सर्वेऽपि च स्थायिनः साल्तिका अपि सवं एव 

मनःपरभवत्वात्। अनुपहतं हि मनः सस्व मित्युच्यते । यच्चोक्तं 

विभावानुभावञ्यमिचारिसंयोगातस्थायिनो रसत्वमिति । तदपि 

ह्षीदिष्वपि विभावानुभावव्यभिचारिसयोगस्य विद्यमानत्वात् । 

तस्माद्रयादयः सर्व एवैते भावाः, शङ्गा एको रस इति । त्च 
विभावानुभविः प्रकारचमानः ज्गासो विशेषतः स्वदते । 

तत्र केचनाहुः-- नायं रसः शङ्गाराख्यो रयादिमिः्येज्यते। 

अपि तु आङम्बनविभावादुसन्नो रादिरेवोदीपनविभावा- 
दिभिः परं मरकर्षमायोप्यमाणो रसीभवन् श्ज्ञारादिसंज्ञां रुभत 

इति । त एर्व प्रष्टव्याः किमेते रव्यादयः स्वेभ्य आछम्बनेभ्य 

एवोपश्चमानाः सर्वस्याप्युत्पद्यन्ते । उत कस्यचिदेवेति । यदि 
तावस्स्वस्य सर्म जगद्रसिकं स्यात्। न चैतदस्ति । ततःकश्चि- 

द्रसिकः कथ्थित्त॒ नीरसः इति दचयते । न च दृष्टविपरीत- 

शक्यमनज्ञातुम् । अतो न सर्वस्य रसादयो जायन्ते । अथ 
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कस्यचित् तस्य नियमनिमित्तमभिधानीयम् । तदष्टमदषट बा 

स्यात् । न तावहषट । अनुपङभ्यमानत्वात्। अदृष्टं तु साधारण- 

मसाधारणं वा । साधारणे पूर्वोक्त एव दोषः, सवे जगद्रसिके 
स्यादिति । असाधारण तु नान्तरेण प्रयगात्मकताऽनादि- 
वासनानुबन्धिधर्मकाय भवितुमहैति। तं तु आत्मनोऽदंकरिण 
गुणविक्षेषे .मः। स ङ्गाः । सोऽभिमानः। स रसः । तत 
एते र्यादयो जायन्ते! तेश्वायै प्रकरषप्रपतः सप्राचिरर्चिश्च- 
चैरिव भरकादयमानः ङ्गारिणामेव स्वदते, इति तदुपाधिश्चाय- 

सुपजायमानो रसः लिधा विख्यायते । प्रकृष्टो भावरूप शभा- 
सश्च। उत्तमनायकस्य तथाविध एव विषये जायते स प्रकृष्टः । 

मध्यमस्य य उपजातो न प्रकषैमासरादयति, स भवकू्पः । 

यञ तिरा प्रतिनायकादीनां चोपजायते स श्ज्ञाराभासः। 
भोजः 

रसस्तु द्िविधः। स्थाथिभावः, सश्चारिभावश्वेति। स च 

भावः 'इन्द्रियादिभिरेव भरकाङ्ञते । इन्द्रियादिष्वधिष्ठितो रसः 

वृत्तिज्ञानाथितः विषयेष्वपि भावमुखेन प्रकाशते । (अनेन भाव- 

शब्देन अभिनयो विवक्षितः) यतो मनस्ततो भाव इदि सामान्य- 
सा भावज्ञानिनेव रसज्ञानस्य संभवो विवक्षितः । नलु भावो 

नामात्मधर्मः। रसो नामेद्ियादिवेदयः। आत्मजन्यगुण इति 

मेद सत्त्वाच्छिरोभावभ्रकटने स्ात्मनिष्ठगुणानामप्ररारत्वा - 
दुणसेदम्रहणाथ इन्द्रियादिभिरेवोपाङ्क प्रयङ्गमिति भेदचिन्ता । 

कर्मन्दरियादिभिरर्थक्रियागुणनिषूपण विज्ेषरूपेण प्रयङ्गाभि- 

नये वक्ष्यामः! ज्ञनिन्द्रियादिभिः शरोत्रत्वगादिभिः करणरेव 

रसो निरूप्यते । यथा-ज्ञब्दराहकमिन्द्रिय श्रोत्रम् । मधुरशष्देन 

शृङ्गारः । द्रररन्देन केोपः। दीनशब्देन करुणा । उत्तमशब्दे- 

नाद्भतः । निकृष्टरब्देन बीभत्सः । हुंकारङाब्देन भयम्। निन्दिति- 

शब्देन रौद्रः । विनोदशब्देन हास्यम्। सखभावशब्देन शान्तिः । 

इत्थमन्येन्द्रियैरपि रसः प्रकाश्यते । एवै पद्त्रयापारयोरपि 

नवरसोऽस्ति। राजवीथीगमने -ङ्गारः। उद्लासगमनेऽद्धतः। 

कण्टकमारैगमने करुणा । वेहयावीथीगमने हास्यम् । चारमगे- 

गमने भयम् । सदङ्कटमागेगमने बीभत्सः स्वेच्छागमने शान्तिः| 

एवसुक्तानां नवरसानां उक्तेष्विन्द्ियेषु विषयेषु च छक्ष्यक्षण- 

भावचिन्तने गौरवादुपद्गेष्वेव रक्ष्यक्षणचिन्ता । नेन्नभ्चना- 

साकपोरचिवुक्काधरा उपाङ्गाः । 
बार्रमः 

विभावस्यानुभावस्य व्यभिचारिण एव च। 

संयोगादुन्मिषेद्धावस्खयाय्येद तु रसो भवेत् ॥ 

अथवा रसाश्च भावश्चितेऽन्योन्योपकारात् सहभवेनकः 

प्रवर्तमानाः 1ैद्धिमधिरोहन्ति अन्नव्यञ्ञनवत्-यथा भोक्तुरन्न 



रसः 

व्यञ्नसपक्ुरुते, व्यञ्ञनमन्ने ततो रसः स्यात्तथव भावानसा 

रसांश्च भावा उपष्ुः । परस्परं सर्वदा संबद्धाः प्क्षकान्मनसि 

परमोदेनोपश्छिष्यन्तो रसा इति व्यपदिशयन्ते। अन्ये तु 

काथैकारणत्वमनयोस्सत्कायैवादि दरैनेनाङ्गीक्वन्ति । यब्र भावाः 

क, रसाः कारणं । दयमप्येतततुरूपकाङावस्त्या अन्योन्योप- 

कारास्परसरकरता सिद्धि साघर्यान्त। 
सागरनन्दी 

अभिधा भावना च स्यात्तद्धोगीकृतिरेव च । 

छसभिधाधामतां याति रब्दाथालङकति ततः ॥ 

भावनाभाग्य एषोऽपि श्ङ्गारादिगुणो मतः । 

तद्धोगीकृतिरूपेण व्याप्यते सिद्धिमानसः ॥ 
भटूनायकः 

अटृनायकमतमिदे अभिनवशुप्रन खण्डितम् । 

विभावेश्चानभायैदच साच्त्विकेव्येभिचारिमिः। 

वर्धितास्ष्यायिनो भावाः नायकादिसमाश्रयाः ॥ 

शनुकाथेतया नाटये क्रियमाणा नटादिभिः। 

सामाजिकैसतु रस्यन्ते यस्मात्तस्माद्रसाः स्पृताः ॥ 

न द्रव्येन च सामान्य न विशेपो गुणोनच। 

त कर्मसमबायो वा न पदाथौन्तयोऽपि वा ॥ 

विकारो मानसो यस्तु बाद्याथोम्बनात्मकः । 
द्याहितो पो १ 

निभावाद्याहितोक्कर्षो रस इत्युच्यते बुधः ॥ 

रसो मनोविकारोऽपि पदा्थान्यतमो भवेत् 

पदाथाष्षट् प्रमीयन्ते रसर्स्वाजुभवात्मकः ॥ 

अतो रसः पदर्थभ्यो मात्रया कापि सिद्यते। 

द्रव्यादीनां पदाथानां तत्तद्रपतया रसः । 

कापि कापि प्रतीयेत तेषामन्यतमो रसः ॥ 
रसारद्तमयः 

लोकव्यवहारे कथैकारणसदहचारात्मकलिङ्गदसेने 
स्थाय्यारम- 

परचित्तवृत्त्यतुमानाभ्यास एव पाट वादघुना तेरेबोद्यानकट क्ष- 

वृक्षा (धृता) दिभिः रोक्िकीं कारणत्वादिभु बमतिक्रन्तेः विभा- 

बानावुभावनासमुपरस्न कत्वमाबप्राणेरत एबटोकिकविमावादि- 

व्यपदेक्षभाग्भिः प्राच्यकारणादिषूपसेस्कारोपजीवनाख्यापनाय 

विभावादिनामघेयव्यपदे च्यः | 

गुणश्रधानतापयोयेण सामानजिकधियि सम्यभ्योगे सबन्धमेका्य 

बा साधितवद्भिः अरोकिकनिर्वि्रसवेदनात्मकचर्वणागोचरतां 

नीतोऽः चव्यैमाणतैकसासो न तु सिद्धस्तमावः तात्कालिक एव 

न तु चर्यणातिरिक्तकालाबरम्बी स्थायि विखक्षण एव 
रसः । 
अभिनवगुप्तः 

५२ 
रसः 

विभावाञुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः- इति भरत- 

सूत्रम् । अत्र भटृरोद्यटभ्रभ्॒तयस्तावदेवं व्याचख्युः। विभावादिभिः 

सयोगोऽ्थीरसथायिमः ततो रसनिष्पत्तिः । तब विभावः स्थाय्या- 
त्मिकायाधित्तवृततेरुत्पत्तो कारणम् । अमुभोवाश्य न रसजन्या 
ध विवक्षिताः । तेषां रसकारणत्वेन गणनानहैत्वात्। तेऽनु- 
मावा व्यमिचारिणरच चित्तव्रत्यात्मकत्वादयद्यपि न सहभा- 

विनः स्थायिना, तथापि वासनात्मतेह तस्य विवक्षिता । तेन 
सखाथ्येव विभावानुभावादिभिरूपचितो रसः । स्थाथीत्वनुपचित्। 

स चोभयोरपि मुख्यया वत्या रामादावनुकार्येऽनुकर्तरि च नटे 

रामादिषूपतानुसन्धानबखादिति । चिरन्तनानां चायमेव पश्चः। 

तथाहि दण्डिना-“ रतिदश्रङ्गारतां गता रूपवाहुल्ययोगेनः इति। 

‹ अधिरुह्य परां कोटि कोपो रोद्रारमतां गता ' इत्यादिचोक्तम्। 

पतन्नेति श्रीरङ्ककः । विभावाद्ययोगे स्थायिनो लिङ्भाभावेनाव- 

गत्यनुपपत्तेः भावानां पूर्वमभिधेयताप्रसङ्गात्, मन्दतरतम- 

माध्यस्थ्याद्यानन्यापत्तेः, कामावस्थासु दज्चरूसेख्यरसभावादि- 

प्रसङ्गात्। हास्यरसे षोढात्वाभावप्रप्रिदसोकस्य प्रथसे तीत्रतव 

कान्त मान्यदरन क्रोधोत्साहरतीनां अमर्षस्येसेवाविपयेये 

हासदरने इति विपथैयस्य द रयमानत्यात्। तस्मद्धेतुभिः 

विभावास्यः कर्यरचानुभावार्ममिस्सहचारिरूपेरच व्यभिचा- 

रिमिः प्रयन्नार्सिततया कृत्निमेरपि तथाऽनभिमन्यमनिरलुकनै- 

सखव्वेन लिङ्गबरतः प्रतीयमानः शायिभावो सुख्यरामादिगत- 

स्थाय्यनुकरणरूपः अलुफरणकरूपत्वादेव नामान्तरेण व्यपदिष्टो 

रसः। विभावा हि कान्यबरानुसन्धेयाः । अनुभावाः रिक्षिताः। 

ठयभिचारिणः करत्रिमनिजालुभावाजनबरखत्, स्थायी तु काञ्य- 

बड्ादपि नानुसन्धेथाः, रतिरलुकियमाणा शङ्गार इति तदात्म- 

करत्वं तत्प्रभवत्वं च युक्तम् । अर्थक्रियापि मिथ्याज्ञानटष्टा । न 

चात नर्तक एव सुखीति प्रतिपत्तिः नाप्ययमेव राम इति । नं 

चाप्यय न सुखीति नापि रामः स्याह्रा न वायमिति । न चापि 

तत्सरञ्च इति । करं तु सम्यञ्खिध्यासंश्रयसाटदयग्रती तिभ्यो 

विरक्षणा चित्तुरगादिन्यायेन यः सुखी रामः भसावयमिति 

प्रतीतिरस्तीति । 

तदिदपपि अन्तसतत्तररल्य न विमदेक्षममिव्युपाध्यायाः । 

तथाहि--अनुकरणरूपो रस इति यदुच्यते तकि सामाजिक- 

प्रतीलयभिप्रायेण उत नटामिप्रायेण क्रि वा वस्तुदृत्तविवेच- 

कठ्याख्यातृबुद्िसमवलस्बनेन वा इति । अथाद्य; पष्ोऽ- 

सङ्गवः । किश्िद्धि प्रमाणेनोपटच्धै तदलुकरणमिति शाक्य 

चक्तुम्। इह च नटगत कं तदुपरृष्थ तद्नुकरणतया भातीति 

चिन्धयम्। तच्छरीरं तन्नि परति रीर्पकादिरोमाश्चगद्रदादि युजा- 

छ्लेपनक्षेपकटाक्षादिकं च न रतेश्चित्तव्ृ्तिरूपतयाऽतुकारस्वेन 
७५, 
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रघः 

कस्यचिलरतिभाति । न च रामगतां रतिं उपट्ब्धपूर्विंणः केचित्। 
एतेन रामानुकारी नट इलयपि निरस्तप्रवादः। अथ नटगतां 
चित्तवृत्तिरेव प्रतिपन्ना रती रत्यनुकारः अङ्गार इ्युच्यते । 
तत्तापि किमात्मकत्वेन सा प्रतीयते इति चिन्यम्। विभावादयः 
काव्यरिक्षादिबसखोपकस्पिताः छततिमास्सन्तः किं कृल्तिमत्वेन 

 सामाजिकरगद्यन्ते न वा । यदि गृह्यन्ते तदा तैः कथं रतेरवगतिः, 
 अक्रद्धोऽपि नटः कध इव भाति । नैतावता अनुकारः कश्चित् । 
न चापि सामाजिकानां साददयमतिरस्ति। तेषां न भावश्ुन्या 
न्तके भरतिपत्तिः। तस्मारसामानिकम्रतीस्यनुसारेण स्थाय्यनुकरण 
रस इत्यसत्। यत्तु स्यादुत्तमप्रकृतेर्ये ओकानुभावाः ताननुकरो- 
मीति । तल्लापि कस्योत्तमग्रकृतेः? यस्य कस्य चिदितिचेत् सोऽपि 
विशिष्टतां विना कथं बुद्धावारोपयितुं शक्यः, य एव सेदितीति 
चेत्, स्वात्मापि मध्ये नटस्यानुप्रविष् इति गलितोऽनुकायानु- 
कतेभावः। 

भटरनायकस्त्वाह् - रसो न प्रतीयते : नोखद्यते नामिव्यञ्यते। 
स्वगतत्वेन हि प्रतीतो करुणे दुःखत्वं स्यात् । नच सा प्रतीति 
यक्ता । सीतादेर विभावत्वात् । म्ठकान्तास्मृलयसेवेदनात् । देवता- 
दौ साधारणीकरणायोग्यत्वात् समद्रङ्कनादेरसाधारण्यात्। न 
च तवतो रामस्य स्मृतेरनुपब्धत्वात्, न च शब्दःनुमानादिभ्यः 
तत्प्रतीतौ टोकस्य सरसता प्रयुक्ता प्रयक्षादिव । नायकयुगल- 
क्रावभासे दहि भ्र्युत ख्जाज॒गुप्सास्परहादिस्वो चितचित्तवरत्य- 
न्तरोदयः । प्रतीतिरनुभवस्मृत्यादिरूपरसस्य युक्ता । उत्पत्ता- 
चपि तुस्यमेतद्दृषण । उक्तिरूपत्वेन पूर्वसितस्प्रं पश्चादमि- 
व्यक्तौ विषयाजेनतारतम्यापत्तिः। स्वगतत्वपरगतत्वादि च पूर्व- 
वटिकस्प्यम् । तस्मात्काव्ये दोषाभावगुणालङ्कारमयत्वलक्षणेन 
नास्ये चतुर्विधाभिनयकूपेण निबिडनिजमोहसङ्टतानिवारण- 
कारिणा विभावादिसाधारणीकरणारमनां अमिधातः, द्विती- 
येनांदोन भावकत्वव्यापारेण मान्यमानः रसोऽनुभवस्म्रत्यादि- 
विलक्षणेन रजस्तमोऽनुवेधवेचिच्यवलाद्धदि विस्तारविकारलक्ष- 
णेन सन््वोद्रेकप्रकाश्चानन्दमयनिज संविद्धिश्रान्तिरक्षणेन परन्रह्या- 
स्वाद सविधेन भोगेन परं मुञ्यते इति । तच पूर्वपक्षोऽथ भ 
सोहर पक्षानभ्युपगमादेव नाभ्युपगत इति । तददूषणमनुर्थानो- 

पहतमेव । प्रतीयादिव्यतिरिक्तश संसारे रोभोग इतिन 
विद्मः । रसनेति चेत्सापि प्रतिपत्तिरेव । कवटमुपायवैटश्चण्यात् 
नामान्तरं प्रतिपद्यताम् । दरोनानुमितिश्रुत्युपमितिप्रतिभानादि- 
नामान्तरवत् निष्पादनाभिव्यक्तिद्रयानभ्युपगमे नित्यो वाऽसद्रा 
रसस्तृतीया गतिश्स्यात् । न चाप्रतीतं वस्त्वस्ति व्यवहारयोग्यम्। 

अथोच्यते । प्रतीतिरम्य भोगीकरणं । तच्च रत्यादिष्रूपम् । 
-तद्स्तु तथापि न तावन्मात्रम् । यावन्तो हि रसास्तावन्त एव 

५३२ रसकैमुदी 

रसनात्मनः प्रतीतयो भोगीकरणस्वमावाः 1 सत्वादिगुणानां 
चाङ्गाद्धिविचिच्यमनन्त करप्यमिति का त्रित्वेनेयत्ता अभिधा 
भावना मोगीकरणमिति । यज्ञ काव्येन भाव्यन्ते रसा इत्युच्यते 
तत्र॒ विभावादिजनितवर्वणुत्मकास्वादषूपम्रययगोषचरतापादन- 
मेव यदि भावने तद्भ्युपगम्यत एव । यततक्तं-- 

संवेदनाख्यग्यङ्गथस्रपरसवित्तिगोचरः । 
अस्वदनात्मानुभवो रसः काव्यार्थं उच्यते ।॥ इति-- 

तत्र व्यभ्यमानतया व्यङ्गयो क्ष्यते । भयुभवेन च तद्विषय 
इति मन्तव्यम्। 

श्रीकण्टः 

शृङ्गारो हास्यनामा च बीभत्सः करणस्तथा । 

वीरो भयानकाहानो रौ दराख्योऽद्भुतसेक्षकः | 

शान्तो बद्याभिधः पश्ाद्वारसत्याख्यस्ततःपरम्। 

संभोगो विप्ररुम्भः स्याद्रसास्त्वेते ब्रयोदज्च ॥ 

भोजराजेन दज्चमो वास्सल्याख्य उदीरितः । 
संभोगो विप्ररुम्भरच ब्राह्मश्चेति त्रयो रसाः । 

अतिरिक्ता उदीयेन्ते रिपाटमहीयुजा ॥ 
हरिपालः 

भोजः शङ्कार एक रसः तदन्ये सर्वे भावा एवेति मन्यते। 
आभ्नासिषुदं रसानिति प्राचीनमतमनूद्य खण्डयति । तस्मिन् 
दृडमो वारसल्यरसः ॥ 

रसकलाम्बिकरा-मेररागः (नरभेरवीमेखजन्यः) 

(आ) समगघनिपधनिस. 

(अव) समिधगरिस. 

यश्व 

रसकीषदी 
श्रीकण्टकरता । अत्र प्वाध्यायाः सङ्खीतविषयकाः) अन्ये 

पद सादहित्यविषयकाः। अस्य परन्थस्य मातका कविनैव छिखिता। 
१५८० वरे वर्तते । शत्रराल्यस्य रिखाञासनानि १६०० वर्थ 

पर्यन्तं उपटन्धानि। तथापि ग्रन्थः १५८० वर्षे रचितः। अकव 
विषयनिरूपणात् . शब्दरचना प्रौढा । पश्चदशमेखकरतारः राग- 
विषये प्ररीसिताः । स्वयमुवः इति नादमेदाः रामामात्येन 
निर्णीतप्रकारेण अत्र टद्ररयन्ते । श्रीकण्ठस्य गुरूणेवोक्तानि 
निदशेनान्यपि निरूपितानि सन्ति । 



रसमतग्रः 

रपमतयः 

अ षलीनयिच्छेदसु्ष्मव्यत्तिकरस्थिराः। 
सओोभनश्च समश्चेति सर्व॑व्ाभिनयाश्रयाः । 
अष्टधा गतिरेतेषां रसानां कथ्यते बुधैः ॥ 

शारदातनयः 

रसगीतिका--रतिः 
गान्धारे द्वितीया श्रतिः । मण्डलीमते तारगान्धारस्यै । 

रसगुम्भितम- चत्तकरणम् 
्रष्ठोत्तानतके स्थित्वा विधुतं तु भवेच्छिरः। 
चतुरश्चापि सन्द॑रो टक् ङ्गारगतिश्च सा । 

| अङ्ग्धये प्रवृत्त चेत्तदेतद्रसगुम्भितम् ॥ 

अत्र ङ्गारिणीरष्टिः । सेव गतिः। 

चतुरस्रा समा हृद्या सविखासातिसोभना । 
गतिदश्रङ्गारिणी सा स्यात्कराक्षस्मितरसयुता ॥ 

नन्दी 

रसनाः 

ऋज्वी खोखा छेहिनी च वक्रा सृकानुगोन्नता । 
षोटेति रसना: प्राहाशोकमदो नृपाप्रणीः ॥ 

अशोकम्: 

रसनी-श्रति 

मध्यमस्य प्रथमा श्रुतिः । 
हनुमन्मतेऽष्टादडैव श्रुतयः मध्यमोऽत्र द्विभ्रतिः। 

रसप्रतापः- मेर्रागः (हनुमत्तो शमेरुजन्यः) 
(आ) सरिगमनिस. 

(अव) सनिधपमर्गरिस. 
मज 

रसभास्करा- मेरूरागः ( मायामार्वगौरुमेरनन्यः ) 
(आ) सरिमनिस. 
(अव) सनिपधपमगरिस. 

रसमञ्जरी-मेरुरागः (रसिकप्रियामेख्जन्यः) 
(आ) सरिगमपधनिस. 
(आ) सनिपमगरिस. 

= रसविकल्पनम् 

रसरलप्रदीपः 
भयं अद्धराजकृतः समीचीनो वर्त॑ते । बहवो मन्था उदाहताः। 

१३०० काले आसीत् 

रसवरालिः--मेल्रागः (मानवतीमेख्जन्यः) 
(आ) सरिगमपधनिध-स. 

(अव) सत्निधपमगरि-स. 

रसवजितम्ू-नृत्तकरणम् 
समे शिरः पराधीने कर्तर्यपैपताककौ । 
बीभत्सा टक् सेव श्वारीकरणे रसवर्जिंते(?) ॥ 

अव्र वीभत्सगतिरक्षणम् | 

बीभत्सा कुश्चिताह्धिभ्यां कृताविरछङचारिणी । 

कचिदीघो कचिद् हृस्वा बीभत्सस्थलगोचरा ॥ 
नन्दी 

सम, स्थान । 

रसविकल्पनम् 
ष्वेव रस। इति केचित् के चिन्नवेति । दरोत्यपरे । {तेन 

संश्यखोखीनां प्रीतये किञ्चिदुच्यते । यथाहि-- विभावादिभिः 
स्वादतां नीयमानो भावः स्थायी रस इति प्रयज्ञायि। सं च 
खादानन्दटक्षणो वस्तुत एकोऽपि उपाधिभेदाद्नेकधा भिद्यते । 
उपाधिरपि चित्तभुमिकेव । ताश्च प्राधान्याच्चतसः । विकासो 
विस्तरः क्षोभो विक्षेप इति। तत्र विकासोपाधिकः स्वादः अङ्गारः। 
विस्तरोपाधिको रौद्रः । हास्याद्भतभयानककरुणेष्वेपि विका- 

सादिरेवोपाधिरिति शस्यादीनां चतुणां श्ङ्गारादिजन्यत्वम् ४ 

यदुक्त - 
स्वादः काव्यार्थसंसेदादात्मानन्दसमुद्धवः। 
विकासबिस्तरक्षोभविक्षेषेस्स चतुर्विधः ॥ 

शङ्गारवीरबीभवत्सरोदरेषु मनसः क्रमात् । 
हास्याद्धतभयोत्कषकरुणानां त एव हि । 

अतस्तज्नन्यता तेषामतं एवावधारणम् ॥ 

भत्र विकासादिचित्तसंभेदेन हेतुहेत॒मद्धाव एव रसानां 
विवक्षितः। नतु कायकारणभावः । तेषां भ्रव्येकं विभावादि- 
कररणमेदस्य रष्टत्ात् । 

 द्गारानुङकृतियातु स हास्य इति संज्ञितः, 
वीरस्य चापि यत्कमं सोद्धतः परिकीर्तितः। 

भरतः 



स्सवृत्ि ५ 

रसबृत्तिः 
तेषां सविकासादिसंभेदेक्यमेव स्फुटं विभाव्यते! श्बङ्गार- 

हस्ययोर्विकासः वीराद्भतयोर्विस्तरः। बीभत्सभयानकयोः क्षोभः। 

रौद्रकरुणयोः विक्षेप इति। तेषां दयोटधंयोस्संभेदेक्येऽपि नास्त्येव 
साद्कयेम्। परतिरसं नियताभावादिरेव विकासादिषूपविरेष- 
स्यापि सिद्धेः आङ्गारविभावादेः, अन्य एव हास्यविभावादिः। 
घरतस्तजन्येऽपि विकासरूपेऽपि उपाधौ कोऽपि विदोषः काव्ये 
कर्प्यो येन सेदः सिद्धथेत् । 

तयेो्तु हे॒मद्धावोऽपि सिद्धः । तत्र हेतुर तत्प्रयोजकवमेव । 
एतदुक्तं भवति। धाराधिरूढ इव श्गारे । प्रत्यासीदति च हास्ये । 

तदुन्मेषहेतोर्विंकासात्मिकायाः चित्तभूमेस्समुद्धावनप्रवीणकारण- 
करपव्यापारस्य स्वकायेनिर्वहणसिद्धेः - पूर्वोत्तरायाः तथा- 
विधाया भूमिकायाः आङ्गाराुगुणायाः हास्य प्रत्युक्त्वा; 

समानाकारयोः परस्परोपात्तकायेकारणम्रषूढप्रागलभ्ययोः अन्यो- 

न्यसङ्करनसातत्यप्रत्यस्तमितमेद् वादयोः तुलयाधिकरणयोः सम- 

रसीभूतयोः चित्तभूमिकयोरेकाटमतायाः प्रतीतेः ज्गारबीजस्य 
शस्य प्रति निमित्तत्वप्रतीतिसिद्धो सिद्धेवेय वाचोयुक्तिः---श्ज्गा- 
शाद्धि भवेद्धास्य इति। इयमेव प्रक्रिया वीराद्धतादिदवयेष्वपि 

द्रष्टव्या । एतच्च विकासादिसभेदचतुष्टयस्यैव रसभेदोपाधिकत्वेन 

सङ्गहतत् । 
† रसविषेकः 

रसवृत्तिः- देरीलस्याङ्गम् 
सम्भोगो विश्रम्भो वा गीतस्यार्थोऽभिनीयते । 
अद्गेयैथोचितेनैतेैस्तद्भावाश्ष्टचित्तया । 
नर्तक्या यल भावज्ञा रसवत्तिभिमां विदुः । 

ज्यायनः 

रसवृत्तिनियमः 
शङ्गारे कैशिकी वीरे साच्वल्यारभदी पुनः। 
रसे रौद्रे सबी भत्से ब्रतिस्सर्वत्र भारती ॥ 

ारदातनयः 

रससंख्या 
शष्टावेव स्थायिनो भावाः-इयवधारणाश्चाष्टावेव रसाः युक्ता 

इत्येके । शान्तोऽपि नवमोऽस्ति रस इदयन्ये । इष तु शान्तरसं 
भ्रति बहुविधाः प्रतिपत्तयः। केविदाहुः-नस्त्येव शान्तो रसः तस्य 
चार्येण विभावाधप्रतिपादनात् । भलक्षणकरणा्वेति। परे तु 
चस्तुतस्तस्याभावे वर्णयन्ति । अनादिकारप्रवाहायातरागद्रेषदे- 
रतयन्तमुष्छेत्तमन्ञक्यत्वादिति । अन्ये तु वीरबीभत्सयोरन्तभौवे 
चर्णयन्तः राममपि नेच्छन्ति। अपरे तु यथातथास्तु नाटकादौ । 

५५२ ५ रससंख्या 

नाटकाष्टावमिनयात्मनि सथायित्वमस्मामिनिषिभ्यते । तस्य 
शान्तस्य समस्तव्यापाराप्रज्ञमनषूपस्याभिनयायोगादिति । कर्य 
तु तत्त्वश्ञानजनितस्य निर्वेदस्य स्थायितामभ्युपगच्छन्तो निर्वेद - 
स्थायिभवि रस नमः। कक्तं हि कमी राधिपतिना - ““ निवे - 
द्स्यामङ्गरम्रायस्य प्रथममनुपादेयतेप्युपाद्ा्ं व्यमिचारिणीऽपि 
सखायित्वस्थापनाथ । तेन निर्वेदः स्थायिभावः। शान्तोऽपि नवब- 
मोऽस्ि रसः ” इति। तनवज्ञानादेपि निर्वेदो जायते । यथा- 
निर्वेदो नाम दारिद्रधन्याधिक्षेपाक्रष्टकोधताडनेष्टवियोगतत््वज्ञा- 
नादिभिर्विभावेरुत्पद्यत ह्याह मुनिः । उक्तं चान्यत्र-तत्त्वश्षा- 
नापदीष्योदेर्निवेदं खीयमानसे--इति । तत््वज्ञानवता केनापि 
देतुना निर्वेदस्य स्थायितवात्तेषामेव शान्तरसादयो न तु सर्वेषाम् । 

नलु स्वा्ो हि रस इत्युच्यते । शान्तोऽपि स्वा्शचेत्तस्य 
विकासादिषु कः सभेदः। भत्रोच्यते-नादिकालप्रमृत्तरागद्रेषादि- 
दूषितस्य भावकचेतसस्तदधिवासासभवात्तद्धावमावनारश्चण- 
भावानुत्पत्तो तत्तद्धि भावाय्रपि तस्य श्ान्तस्यानुदय एव । 
तथापि तदात्मकानां तदुपायभूलानां कान्यगोचराणमेकत्र करूणा- 
मुदितेपेक्षाणां ̀  भास्वाद्यत्वमस्त्येवेति ततः खाद एव ततप्रति- 
बद्धस्य स्वादः । तथा च सति शान्तरसस्वादं मरति विकास 

दयश्चत्वारोऽपि यथासभवे संभेदा उपपद्यन्त इति । यदुक्त- 

‹ जञमप्रकर्षो निर्वाच्यो मुदितादेस्तदात्मता। ` इति यदुक्तं भत- 
एवावधारणमष्टावेवेति तन्नाख्यरसत्वाभाव विवक्षयेति बोद्धधम् । 

ननु शान्तस्य सर्वव्यापारोपरमषूपस्यानमिनेयतया नाल्यरसत्वा- 
भावेऽपि काठ्यरसत्वरमस्स्येव । उक्तं हि काव्ये नवरसाः स्मृता 
इति । ननु शान्तरसस्य नाशयरसत्वाभावकथनमप्ययुक्तमिति 
पश्यामः । यतो नागानन्दे जीमूतवा्टनस्य पित्रोर्विधातुदडुशरषा 
इसयादिना शान्तरसोऽलुव्णितः। मधभ्येऽद्भतरसोपि भधिक्ृतः । 

शत्रोच्यते--न वयं ञञान्तस्य नाटकादावनुपरवेशे नास्तीत न्नमः। 

अपि तु तस्याभिनेयत्वायोगान्नार्थे परिपोषो नास्तीति । एतञ्च 
जीमूतवाहनस्य शान्तरस।श्रयत्वमङ्गीकृत्याक्तप् । न च 

जीमूतवाहनः शन्तरसाश्रयो धीरसञान्तः । किन्तु धीरोदात्तः । 
ओदास्य नाम सर्बोत्कर्पेण वृत्तिः । तश्च जीमूतवाहन पुष्कट- 
मेव । ननु निर्जिगीषुतयेव प्रतिपादिते तस्मिन कुतः सर्वोत्कर्षण 

वृत्तिः । उच्यत -- न खत्वेकरूपव जिर्गाषुता ।, यस्तु वपुस्त्याग 
कारुण्येन गुणान्तरेण वा अन्यानतिङ्ञेते सोऽव विभजिगीधुरेव। 
ततः शन्तरसाश्रये तस्मन्नद्धतान्तरितस्यापि छङ्गारस्योपवर्णन- 

मस्यन्तानुबितमेबेयसो धीयेद् त एवेष्टः । 

अपरे्वाहुः--पित्रोरपत्य विषयो यः प्रकर्ष (वतसल्ये रस 

नासौ अङ्गारः । अश्रान्तविषयत्वात् । नापि हास्यादिष्वन्यतमः। 

वह्वक्षणरदिर्तस्वात्। न चायमना्वच्चः । 'तस्मान्नवम्यो भिन्नो 



रमसन्दोहः ५३६ 
वत्सलाख्यो दशमो रसोऽवशयमेषितम्यः--इति । तदयुक्तम् । 
दशवेकादशप्रश्रतीन्यपि समर्थयितुं शक्यन्ते । यतः मदेश्वरे 
या प्रीतिः नासौ वत्सः । भअपत्यविषयत्वाभावात्। नापि 
श्ज्गारादावन्यतमः। तद्विखक्षणत्वात्। -तस्माद्वक्तिरूपर एका- 
दशोऽङ्गीकर्तव्यः । मित्रविषये म्ीतिभ्रकर्षः सौहादैनामा रसो 
दादशयोऽपि इति प्रतिविषयमननता रसाः प्रसच्येरन्। अथै- 
तेषां पशरदयुतकर्षरूपतया वत्सलेऽन्तर्भावादरीव रसा इति चेदेव 
तहिं प्रमोदात्मा रतिरिति वचनाद्रतिभ्रीत्यौरेकार्थतया वत्सल 
स्यापि श्ङ्गारेऽन्तर्भावान्नेवैव रसा इति किन्नेष्यते । अपल- 
विषयायां रत। ऋङ्ञारव्यवदारो नास्तीति चेन्माभूष्रय वहारः । 
तथाप्यसौ न शङ्गाराद्ज्यतिरिच्यते। अन्ये तु देवद्धिजमुनिनरप- 
पुत्रादि विषयां रतिमु्छृष्टामपि भाव इत्येव व्यवहरन्ति । एव- 
मन्येप्युदाहार्याः । 

रसपिवेकः 

स्थायी शान्तस्य निर्वेदो मावस्सख्ाेपीष्यते । 
जुगुप्सां स्थायिनं केचिदुत्साहमपरे विदुः ॥ 
भर्तः स्थायिनःसवानुदिर्य व्यभिचारिषु । 
अमङ्खमपि नूत प्रथमे तेन गम्यते । 
निवेदः स्थायिभावोऽस्ति शान्ताख्यो नवमो रसः॥ 
तमेवे नवमे शान्त नाय नेच्छन्ति केचन । 

= ¢ गमेकसाद्धवः शान्तः स्याच्छान्तिः करणनिशरैतिः ॥ 
विभावादेयुक्तिपरे नदे च तदसंभवात् । 
तद्युक्तं विभावायाः सन्यत्रान्यरसे यथा ॥ 
तथाहि डुकबुद्धयादिपरित्राजकतापसाः। 
नासाम्रावेक्षण योगमुद्रा चक्ुर्निमीटनम्॥ 
एवमाया विमावाद्याः तकि नास्थिन जायते । 
नटश्च पात्रमात्र स्याद्रसनानां तु भावकः॥ 
सामाजिकास्तु दधते रसं खासकगोचरम् । 
स्थायित्वज्यभिचारित्वे निर्वदो भजते दशाम् । 
तच्त्वज्ञानोद्धवः स्थायी भावो निर्वेद इष्यते ।। 

विप्रदासः 

रससन्दोहः-मवन्धः 
ठक््यते दससन्दोहः ङ्गारप्रमुदैरसेः । 
समभरसमग्रेवां भ्रथिवः -परिकीर्वितः। 
उद्राहादिषु भागेषु द्रष्टव्या बहुधा रसाः ॥ 

इरिपकः 

श्ना रादिरसेर्योऽसावष्टमिः परिफत्पिवः। 
कमेण वयुत्कमेणाऽपि रससन्दोह उच्यते ॥ 

र॒सिन्धु 

यस्योद्राहाद्यस्सवं शङ्गारश्चैरसैगताः ¦ 
समन्तेरसमसतेश्च रससन्दोदलक्षणम् ॥ 

श्रोकण्डः 

रससद्ध विविचारः 
नयु रस एवासिद्धः किमाभयो विचार इति चेन्न, रसो रसः । 

शज्ञारो रसः, वीरो रसः, करुणो रसः, इति सामान्यविरोषाभ्या 
व्यवहारतस्तत्सिद्धेः । तथाहि-- 

रसे रसस्वाशरयतां गतस्य २.9 गुणे हर्षवशींछकुतस्य । 
विवेकसेकसकभावभिन्न मनः भरसूतेऽङ्करवत्कव्रित्वम् 
श्ङ्गाररसभङ्गारः तस्यास्सोन्द यैवीरुधः | 
कणंमारोप्यतां देव हितं विस्मयपलवम् | 
अनुद्धिन्नो गभीरत्वादन्तमैढधनव्यधः। 
पुटपाकप्रतीकारो रामस्य करणो रसः 
वीरो रसः किमथवाच्युतदपै एव--इति व्यवहाराः सान्त । 

श्रान्तोऽयं व्यवहारः इतियेन्न, "तत्न साटरयेन्द्रियदो्म- 
 द्यभावद्राधकामावाच्च । आन्तिनांमातस्मिस्तन्मतिः । सा च 
विभावातुमावव्यभिचारिसंयोगान्निष्पन्ने तथा स्वेनानुभूयमने 
रसात्मनि कथमवकमासादयेत् । लौकिकानां अत्यन्तात्युत्पन्न 
सोषछोत्तरसहदयजनष्टदथेकसाक्षिणि स्यः परां निदेतिमावहति। 
विभावादिजीविते चमत्कारकरणप्वभावे ब्रद्याखादसब्रह्मचारिणि 
भसदृरो रसमावे न केनापि साद्रश्यमस्ति, येन भ्रान्तिस्संभाव- 
नापदमधिरोहति । तद्रदेबेन्द्रियदोषोऽपि। न खलं एक एव 
रसस्य भावमपरो क्षय तिःयस्येन्द्रियदोषेण भ्रान्तिस्स्यात्। किन्त्व- 
नेकेषां अवधाननयनानां अन्योन्यसाक्षितवेनैकं रसं रसयतां 
सहद्यानामिन्दरियदोषप्रसञ्जने प्रसञ्जयितुरेव श्रान्त प्रथयति । 
कः खलून्मत्तादेन्यो महाजनस्य भ्रान्ति प्रकस्पयेत् 

एवं बाधोऽपि न संभवति । साददयेन्द्रियदोषाभ्यां प्राप्तयेव 
बाधोपपत्तेः । भ्रान्तिरपि न निर्विषया, अलन्ताभावप्रतियोगिनो 
गृहीतृभावात् । ान्द्ापि यत्र कचन प्रतीतयैवावगमः। न 
खल्वननुदृत्तरजतस्वः शक्ताविदं रजतमिति भराम्येत्। नापि 
यथोक्तलक्षणो रसोऽन्यत्र गृहीतः, येन भ्रान्तोऽयमिव्युच्येत । 
किच्च केषामसिद्धो रसः किं रसिकानां प्राकृतानां वा । रसिकानां 
रसोऽसिद्ध इति वचनव्याघातः। प्राङृतानामसिद्धलव अलोकिक- 
प्रसिद्धस्य भूषणमेतन्नदूषणमियलमतिग्रसङ्गन । 

रमविवेकः 

रससिन्धुः- मेररागः (मायामाख्वगौरमेख्जन्यः) 
(आ) सरिमपनिस. 

(अव) सनिधपमगरिस, 
म, 



सघस्यान्रयः 

रसस्याज्रय 

अथिते रसाः किमाश्नया इति निषटप्यते । तत्र नायक- 

नटसामानिकाश्रया इयेके । अन्ये तु नटस्याचुकरणमालपरः- 

तयाऽनुभावस्वै, भावके वा सामनि कान्तगेतत्वमिति नायक- 

सामाजिकाश्रयत्व मन्यन्ते। न च सामाजिकेष्वेव भावकर- 

सिकादिपदप्रयोगात्तन्मात्ताश्रयलवमारङ्कनी्, अनुभवविरोधात् । 

नायकस्य रसानाश्रयस्वे विगतरसभावनतया कतो रसा- 

विष्कारः। सामाजिकानां निरवखम्बनो रसः कथं प्रवर्तते। न 

च माल्यदिरेवारम्बनस्व, अनौ चित्यात् । अत्र केचिरसमा- ` 

धानमाहृः। मारयादिज्ञब्दाः योषिन्मात्रोद्रोधकाः रावणादि 

शब्दाः शबमात्रस्येति । तेन सामान्येन स्म्रयारूढो-योषिदादि 

 सामानिकानामाटम्बनत्वं भजते। न च विदोषाप्रतिपत्तिदोषः, 

दृष्टो देवदत्तः कीटग्गुण इति न ज्ञायत इति स्मरणदरेन॥त् । 

जर चेव करुणादे दुःखात्मकतया तस्रधानानां प्रबन्धानां भवु- 

पदियत्व, सर्वस्यापि रसस्य सामाजिकेष्वानन्दरूपतया पयव- 

सानात्। नेच मूष्ोद्धिगादे रलुपपत्तिः । तस्योपक्रमगोचरस्वात् । 

अन्ये त्वन्यथा समाधानमाह: । वासनारूपेण सामाजिकानां 

चेतसि रसः प्रवर्वते । तेनारम्बनाय्यनपेक्षा । यथा- प्रसिद्धा - 

छम्बन एव रसः स्वान्यसंबन्धिवया निर्विकस्पेन गृह्यते, अवु- 

मितो वा, भावनया साक्षाक्कियते। तेन नानोचित्यै स्थायित्वे- 

नानवभासनादतटस्थ्यं अन्यदीयतस्वेनानाकटनात्। 

करुणामयानासंप्युपदेयत्वे सामाजिकानां रसस्य सुखदुःखात्म- 

तया तदुभयलक्षणत्वेनोपपद्यते । अत एव तदुभयजनक्वम्। 

एव विधस्याप्युपादेयत्व, अन्वयव्यतिरेकगम्यत्वमिति रसाः 

नायकाध्रिता एव । समाजिकैनैटचेष्टया काव्यश्रवणेन. च सक्षा- 

द्वाव्यन्ते । समनुभाग्यमानाः तं तमनुभवे जनयन्ति । परगत- 

रससम्यग्भावनया अन्वयव्यतिरेकाभ्यां निरतिश्चयार-दजन- 

कत्वमिति तव भ्वृत्तिरपि घटत इति सव रमणीयम। ` ~ 
रसकटिककार 

मतमिदमसमञ्ञसम्। अभिनवगुप्तव्याख्या द्रष्टव्या । 

अब्र केचिदाहुः । सुख्यय। वृत्त्या रामादावलुकार्य रसः । 

ताद्रप्यानुसन्धानान्नर्तकेऽपि प्रतीयत इति । तदयुक्तम् । प्रक्ष्य 

पडयतां श्राव्य श्रृण्वतां स्वात्मगततयव तस्य संवेदनसिद्धत्वात्। 

किच्च रामादिषु रसः पूर्वमासीत् । भद्यत्वे सभ्यानां किमाया- 
तम् । अतोऽन्यथोच्येत। नटो हि रामादीनठुकयोति । तथा- 

भूते तस्मिन् रसः। सोऽलुभूयते सभ्यरिति- तन्नरोभनम् । 
चनार्थमेव प्रयतमानस्य नटस्य चेतसि न भववासनाप्रा्िः। 

रसस्य तु का वातां । 

५२७ रसस्याश्रयः 

यन्भतं रामादेः सभायिभावस्यानुकारो रस इति । तदप्यसारम्। 

कटाक्षादिमिरेब भावमनुकतं नट उत्सहते । अतदरपसते कथ- 

मिव भावोऽनुशियते। अथ चेष्टानुकारेण भावालुकार इतिचेत्, 

तन्न । भावस्याप्रतीतेः। रामचे्टासवेनावलुद्धथमानाद्रामचेष्टा्न 

क(रिनर्वकचेष्टादेदंशोनाद्रामगतस्थायिमावग्रतीतिः, इति चेष्टा- 

स्थायिभावयोः सम्बन्धग्रहणासप्रतीतिरितिचेत्-संबन्धाग्रहे तशे- 
्टालुकारात्तद्धाव प्रती तिदुरुभेव ॥ 

1 तथ।विघो भावो नटेन प्रकारितो विभावादिमिरुपायेः साधा- 

स्सामानजिकानामेव । चंथाविधो भावो निभेरानन्दसंविद्रूप- 

तामधिगच्छन् रसावखामवगाहताम् । यतः तत्काविगछित- 

बेदयान्तरशन्यतासंपकतया तन्मयतां दधते । अयमेव समरसः 

भावः। अय नटस्य सामाजिकानां च हृदयेषु भावोत्कष॑स्येक- 

घनसंवादः। अयमेव ठयः। व्यञ्जकवृत्तिचित्तसं विदानन्दानां 

पूर्वस्य पूर्वस्योत्तरस्मिन्युत्तरस्मिन्प्रलीनतया यदानन्दस्येवावशेषः 

ततश्च व्यज्ञकानां भावानां बत्तिमात्तत्व वृत्तेरन्तःकरणमात्रत्व- 

मन्तःकरणस्य संविन्मात्रत्वं संविदोऽप्यानन्द मात्रत्व खय इत्यक्त 

भवति । आनन्दस्य जद्यत्वेन छख्यवतामधिष्ठानतवमेव । अधिष्ठा- 

नत्वमेव न तु टयः । एष प्रकारो योगज्ञाजेषूहहकनक्रम वयुप- 
दिश्यते उक्तं हि- 

भावा वृत्तिषु ताश्ित्ते चित्तं संविदि चापरे । 
धामन्यस्त यबल याताः कम उद्धन्लनात्मकः ॥ 

टयो यथा-ग्रेमाद्रीः प्रणयस्परश्च इदयादिश्टोके भवनायाः 

कोऽप्येव महिमा येन व्यञ्चकादिचतुष्टयमानन्दे विलीयते । स्यं 

च । अन्यथा आनन्दैकरसस्वविरोधः। भावानां विखयावसरे 

चाहंकारविरहादानन्दाकारः। वृत्तिप्रवाहतया च सम्प्रज्ञात- 

समाधाविव रसिकानामवस्था संप्रन्नातसमाधिः। 

यथोच्यते- 

बरह्यांकाररसे वृ्तिप्रवाहोऽहङ्कतिं चिना । 
सम्परज्ञातसमाधिः स्याद् ध्यानाभ्यासप्रकषतः ॥ इति 

शसंग्रज्ञातसमाधो तु वृत्तिरार्य षद्जानन्द चित्तमेव स्फुरति । 
उक्तं हि- 

प्रहान्तवृत्तिर्कं चित्त परमात्मानुदीपकम् । 
धसंप्रज्ञातनामाऽयै समाधिर्योगिनां प्रियः ॥ 

रसिकदश्चाया यतो वृत्तिरेव विकारो भावनानां भावोत्कषं 

एव रस इत्युक्तम् । 

ननु यद्यात्मस एव भावः वासनात्मको भावः नामाजिकेरनु- 
भूयते तत्किमत्र नटेन कायम् । उच्यते-भदहो पूरवोत्तरायुसन्धान- 



रसस्याश्रयः 

कोशटं प्ज्ञावतः। यन्नास्यरसनिरूपणे प्रस्तुते किमन्र नटेनेति 
पयेलुयोगः क्रियते । नाटय नामावस्ानुदतिः । अनुकार्यो 
रामादिः। अनुक्ता नटः। तेन च रसो निर्वर्दनीयः। भावश्च 
द्विभ्रकारः। अनुकायाश्रयो- मावकाश्रयश्नेति। अनुकार्यात्मको 
नाम सविक्ारत्मकः । बाह्याथाङम्बन इलयादेभावलक्षणस्य 
तत्रैव सुर्यार्थत्वादनुकर्येण स्वय॑ भावस्य पराम विकारा- 
त्मकत्वप्रतीतेश्च । तथाहि - परिच्छेदातीतः विनिश्ेतु क्यो 
न सुखमिति इत्यादिषु विकारात्मकः। स च भावः तस्यैव 
रसयित योग्यो नान्यस्य रसिकत्वायोगात् , स्वसंवेदन- 
विरोधाच्च । न भावरान्योऽस्ति रसः-इति स्मरणात्सामालञिकेष्वपि 
भावसंभवो द्रौनीयः । रामादिष्वस्खेव सामाजिकेषु भावो 
जायते ¡ तेन भावस्य रूपान्तरं वाच्यम्। तच्च विकारत्वेऽपि 
वासनात्मकत्वमेव । यदुक्तं भावस्तद्धाव मावनमिति । तद्टावस्य 
भावकचेतसो भावानां वासनं भावनमिलर्थः । तस्य वासनात्म- 
करय सामाजिकानां मावस्य व्यक्तस्यैव रसत्वम् । तदयक्तिश्च 
विभावादेः। विभावाद्प्रतीतौ नोप्पथ्यते इति विभावादीनां 
परयेतन्यस्वं प्रलयायकस्वे अभिनयकाव्ययोरियभिनेतुमनिगदतो 
नटस्य सामाजिकरसनिष्पादकत्वादुपधायकमयन्नसिद्धमेवेत्ति न 
तस्याकिंञ्िस्करत्वे स्वप्रे ऽप्याश्चङ्कनीयम् । 

ननु रामादिष्वसस्सेव॒तद्टिभावनाद्रसे। यदि सामालिकेषु 
स्यात्तदा निरारम्बनवादो दत्तावलम्बः स्यात् । न तेषामनपेक्षित- 
बाह्याथंसत्तवानां शब्दोपहितरूपतया अध्यासितसन्त्वानां सत्वा 
द्वावकचेतसि विपरिवर्तमानानामारम्बनत्वादिसिद्धः कर्थिक- 
रसमधिगम्याभिनस्तुसत्ताज्यवसया यथाविधौ सलङ्गीक्रियमाणे 
समीहितसिद्धिः तथा विघमेव सत्तवमाश्रयणीयम् । शब्दोपादा- 
नादेवाहितसत्वे वस्तुनि रसोदयदटौनात् श्ब्दाहितसन्तवमेव 
विभावादीनामेषितव्य् | 

राब्दोपहितरूपांसतान्बुदधर्विषयतां गतान् । 
प्रयक्षानिव कंसादीन्साधनस्वेन मन्यते इति। 

अत एवास्य खोकिकरसादन्यत्वमिति। यद्यमनपेक्षितवाह्य- 
सत्त्वेरेव विभावादिमिर्निष्पायते । यद्यपि नास्य चिवराश्वन्यायेन 
रामोऽयमिति प्रतिपत्त्या नटे गृह्यमाण एव रसो जायते । 
यत्सन्वस्यापरमाथत्वात्तस्य सीकिकरसत्वे न सम्भावनीयम् । 
तत्रापि शब्दोपहितसच्े न्प्राय एव नटाहितसत््वस्यापि रामादे- 
रित्थेमभिपायः। कचिच्छन्दसन्दर्दितेः कचिदधिधेयतयोपदर्जितैः 
विभावादिपदस्थः रामादिभिः श्रोतूमेश्चकाणां रसो निर्वत्थैत इति 
न तेषां भराव्यस्वे ट्यत्वे वा रसे किञ्चिदपि वैषम्यम् । 

कथं पुनः सीतादीनां विमावस्वे विरोधः । अघ्नोच्यते- न 
ख कवयो योगिन इव तरैकास्यावच्छिन्नान्नायकानिष्परतीयेरन्। 

५५३२८ रसास्वादे विश्नः 

ज्ञानचेश्षुषा सक्षासरतीला तेषां प्रातिखिकं रूपं खवाड्यादिप्रभर- तिषु प्रतिच्छन्द्यन्ति । अपि तु ओचियाद्रसोपनिषदा संभाव्य 
मानां भगवतीं टोकयात्रां पुरक्कृत्य तदनुरोधेन सर्वसाधारणीं स्वोतमेश्चापरिष्छृतां तां तामवस्थां श्राव्यद्दयमार्गेण निर्दिदय तां च नटेपृपस्थापयन्ति । ततश्च खीपुठक्षण विभावितविोष 
विभावत्वसामान्यात्मन इव रसनिष्पत्तिदश्चायामुपरु्धियोग्य 
भवति। असदाश्रय कान्यमग्राहयम् । तस्मात्काञ्यनास्ययोः 
स्वादिविभाकनामन्ययवोपयोगः। यथाद्शीनं दहि काय प्रति 
कारणव्यापारः परिकस्प्यते । ददयते च रामादावञुकार्ये 
सामाजिकानां छोकेत्तरस्संवेदनानन्दः। सामाजिकानामेवाधि- 
करणत्वम् । किच्च शब्दाथयोरौणभावेन रसाङ्गभूतस्यापि रस- 
परवेणतया विखक्षणे रेोकेत्तरवर्णनानिपुणकविकर्म काञ्च कस्य 
र्सवेत्तामापादयितुं कविभिः प्रवलैत इति ̀ चिन्त्यम् । न ताव- ` 
दलुकायेस्य । तस्य वृत्तत्वात् । नापि नटस्य । तस्य धनार्थित्वेन 
भावरालयत्वात् । ततः परिदषात्स्॒टदयानामेव । यदि नरोऽपि 
सहृदयः स्यत्तदा तस्यापि भावकस्य गनाखादवस्काव्यरसा- 
स्वादो युञ्यत एव । यदुक्तं काठ्यार्थभावनासादो नटस्यापि न 
वायेते- इति । 

रसविवेकः 

रसा-श्चतिः 

धेवतस्य द्वितीया श्रतिः । जगदेकः 

रसावली-मेररागः (वनस्पतिमेरजन्यः) 
(आ) सरिगमधनि-स., 
(अव) सनिधपमगरि-स, 

म्न 

रसाभिता- रागः 
हिन्दोलो माल्वाख्यश्च श्ङ्गाररसमाधितौ । 
प्चमष्टकरागस्तु वीरे रौद्रे यथाक्रमम् ॥ 
करुणे कछुभश्चेव हस्थिमाखवकैरिकः। 
कलभो भयानके कायैः षड्जो बीभत्सञ्ञान्तयोः। 
एते रसाभ्रिता रागाः योऽयास्सर्वत् गीतके ॥ 

मन्युः 

रसाखादे विघ्नाः 
तत्र विन्नापसारका विभावप्रभ्रतयः। तथाहि--खोको सकर- 

विश्नविनिगुक्ता संवित्तिः एव चमत्कारनिरवशरसनास्वादन- 
भोगसमापत्तिखयविश्रान््यादिकषब्दैरभिधीयते । सप्रविघ्राश्यास्यां 
परतिपत्तो । अयोग्यता । संभावनाविरहो नाम स्रगतत्वपरगतत्व- 
नियमेन देशकाकविशेषवेशः निजसुखादिविवरी भावः प्रतीत्यु- 
पायवेकल्यं सुःटत्वाभावः अअरधानता संशयथोगश्च | तथाहि- 



रसास्वादे विघ्नाः 

संबेयमसंभावयमानः संवेये संविदं विनिवेयितुमेव न शक्रोति 

का ततर विश्रान्तिः--इति प्रथमो विघ्नः 

तदपसारणे हृदयसंवादो कोकसामान्य वस्तुविषयः ! अलोक- 

सामान्येषु तु चेष्टितेष्वखण्डितप्रसिद्धिजनितगाडारूढप्रत्यय- 

प्रसारकादिग्रख्यातरामादिनामधेयपगिमर्ः। 

सखेकगतानां च सुखदुःखसविदामास्वादे - यथासंभव तदपगम- 
भीरुतया वा तस्परिरक्षाव्यभ्रतया वा तत्सरो जिजीषया वा 

तज्निहासंया वा तसखविख्याषयिषया वा तद्रोपनेच्छया वा 

प्रकारान्तरेण वा संवेदनान्तरसमुद्रम एव परमो विघ्रः। 

, परगतख्रनियमभाजामपि सुखदुःखाना संवेदने नियमेन 

स्वात्मनि सुखटुःखमोहमाध्यस्थ्यादिसविदन्तरोद्रमनसंभावनादव- 
कयमावी विघ्नः। तदपसरणे कायैः पूर्वरङ्गविधिः नटरूपताधिगमः 

तस्पुरस्सरः प्रसिरीर्षकादिना तष्िन्नप्रच्छादनप्रकारोऽभ्युपायञ्चः 

धटोकिकमाषादिभेदलास्याङ्गरङ्गपीठमण्डपगतकक्ष्यादि परिमर 

नास्यधर्मीसदहितः । तस्मिन् हि सति अस्यैव अत्रैव एत्व सुखं 

दुःख वेति न भवत्ति। तस्मादेव सुनिना रसच्व॑णोपयोगित्वेन 

परिकरबन्धः समाभितः। 

निजसुखादिविवश्शीभूतश्च कथं वरस्वन्तरे संविदं विश्रामये- 

दिति विन्नः। तस्मत्यूहव्यपोहनाय प्रतिपदार्थनिष्स्वाधारणमदिम्ना 

सकरमोभ्यत्वसहिष्णभिः शष्दादिविषयमयेरातोचगानविचित्र- 

मण्डपपद विद्ग्धगणिकादिमिरुपरञ्जने समभित, येनाहृदयोऽपि 

हययवेम्यप्राप्टया सहृद यीक्रियते । 

किच्च प्रतील्युपायानामभावः कथ प्रतीतिभावः। अस्फुट 

प्रतीतिकारिरब्दलिङ्गसंभवेऽपि न प्रती तिर्विश्नाम्यति । यथाहुः- 

सवौ चेथ् प्रमितिः प्रयक्षपरेति । तदपसरणायामिनया नात्य 

धर्मी वृत्तिप्रवृल्युपरछृताः सममिषिच्यन्ते । अगिनयने हि-सरान्द्- 

रिङ्कग्यापारसदृशमेव प्रयक्षव्यापारकर्पमिति निरचेष्यामः। 

छप्रधाने च वस्तुनि कस्य सं विद्धिशरास्यति । तस्येव प्रयस्य, 

प्रधानान्तरे प्रययुधावतः स्वात्मनि विश्रान्तसात् अतः अप्र 

धानतवे जडे विभावानुभाववर्गे व्यभिचारिनिचये च संवि- 

दात्मकेऽपि नियमेनान्यम॒खसंग्रक्षिणि सभवतीति तदतिरिक्तः 

स्थाय्येव तथा चर्वणापाच्रै । तब `पुरुषार्थनिष्ठाः का्चित्त विद् 

इति भ्रधामम्। एं रलयादीनां प्राधान्यम् । स्थायित्वमेव प्रधा- 

नम् ¦ जात एव हि जन्तुरियतीभित्सविद्धिः परीतो भवति । तथा. 

हि -दुःखबिद्वेषास्सुखाश्वादनादरत्सवां रिरंसया व्याप्तः साम 

नयुत्कर्षमानीतया परमुपहसन्नभीष्टवियोगसन्तपतः तद्धेतु कोप- 

परवरोऽशक्तौ च ततो भीरः किञ्चिदुलिदहीषुरप्युचिदवस्तु- 

विषयवेमुख्यात्मकतया आक्रान्तः कि्िदनभीष्टतया अभिमन्य- 

२९ रसोक्तिः 

मानः तत्तसछपरकर्वव्यदरनसमुदितविस्मयः जिहासुरेव जायते। 

न दयेतच्चित्तवृत्तिवासनारास्यः प्राणीभवति । ये पुनरमी ग््मनि- 

शाङ्कप्र्तयथ्ित्तवृत्तिविरोषाः ते समुचित विभावाभावात् जन्म- 

मध्येऽपि न भवन्येव) तस्मात् स्थायिशूपवित्तवृत्तिसूलस्युता 

एवामी व्यभिचारिणः । तस्मिन् सूत्रे स्वसैस्कारवेचिच्यमनिवेड- 

यन्तोऽपि विचित्रार्थस्थायिसुत्र विविल्लयन्तो ्रतिमासावकाश- 

मुपधयन्तो प्रतिभासन्ते । एवमप्रधानसवनिरासः । 

संज्ञययोग इति सप्रमो विघ्रः। तत्रालुभागानां विभावानां 

व्यभिचारिणां प्रथक्स्थायिनि नियमो नास्ति † यस्माद् बाष्पाद्- 

रानन्दाक्षितेगादिजतवदरैनात्, व्याघ्रादेश्च कोधभयादिदेतु- 
त्वात् , श्रमचिन्तादे रु्साहभयाद्यनेकसहचरत्वावलोकनात् शङ्का 

जायते। तद्विघ्रह्ञमनाय विभावाञुभावव्यमिचारिणां सयोग 

उपात्तः । 
समिनवः 

रसिकः- गायकमेदः 

स्निग्धमात्रश्रतिं श्रुत्वा भशामानन्द भाग्भवेत् । 

पुरुकाङ्कितसवाङ्ञो गाता स रसिकः स्छृतः ॥ 
सोमेश्वरः 

रसिकप्रिया- मेरकता (रागः) 

सरिगन्मपन्धन्निस. 
मञ्ज 

रसिकरसायनम् 
महाभामहाचयेकृतमर्ङ्काररासखम् । 

अव्र ग्रन्थे भवभूति शारदातनय मम्मट विद्यानाथाद्यः 

स्प्रताः । काटः १४००. 

रसोत्पत्तिः 
योगमाटामते-- 

अहङ्कारस्य वृत्तिय सोऽभिमानः प्रकीर्तितः । 
साभिभानारिमका वृत्तिस्तत्तदिन्द्रियगोचरा ॥ 

बाह्याथारम्बनवती श््गारादिरसात्मताम्। 

याति तत्र विभावादिभेदाद्धेद प्रयाति च ॥ 
विभावा छकिताः सत्त्वाचुभावन्यभिचारिभिः। 

यदा स्थायिनि वर्तन्ते सीयामिनयसं्रयाः ॥ 
तदा मनः प्रेक्षकाणां रजस्सरवव्यपाश्रयि । 
सुखानुबन्धी तब्खत्यो विकारो यः प्रवर्तंते ॥ 

स शृङ्गाररसाख्यां तु छ्भते रस्यते च तेः । 
यद्ा तु लिताभासाः भविस्सवोर्कर्षहेतुभिः ॥ 



रसोत्पत्तिः ५५५० 

सस्वादििश्चाभिनयैः स्थायिनं वधैयन्ति ते । 
तदा मनः प्र्काणां रजःखष्ट तमोऽन्वयि ॥ 

चैतन्याश्रयि तत्त्यो विकासे यः प्रवर्तते । 
सं हास्यरस इदयाख्यां छभते रस्यते च तेः ॥ 

सिरा विभावास्तु यक खयोग्यैः सास्तविकादिभिः। 
भवेः स्थायिनि वर्तन्ते स्वीयाभिनयसंश्रयाः ॥ 

तदा मनः प्रेक्षकाणां सन्त्ववत्ति रजोऽन्वयि । 
सोभिमानश्च तनत्यो विकारो यः प्रवर्तते । 

स वीररसनामा स्याद्रस्यते स च तैरपि 
यदा चिता विभावासतु भावेस्सत्त्वादिभिः सदह ॥ 

साश्रयाभिनययेक्ता वर्वन्ते स्थायिनि स्वके | 
तदा मनः प्रेक्षकाणां रजस्पत्वोऽवर भवेत् ॥ 

बुद्धिस्पसिं च तत्त्यो विकायो यः प्रवर्तते । 
ख चाद्धतरसाख्यां तु भते रस्यते च तैः ॥ 

खरा विभावास्तु यद् स्वानुकूरेस्सहेतंरः। 
स्थायिनि खे प्रवर्तन्ते स्वीयाभिनयसंश्रयाः ॥ 

तदा मनः प्रेक्षकाणां रजसा तमसान्वितप् | 
साहङ्कारं च तत्रस्थो विकारो यः प्रवर्तते ॥ 
संरोद्ररसनामा स्याद्रस्यते च स तैरपि । 
यदा रूक्षाविभावास्तु खेतरेस्सा्गेस्सह ॥ 
स्शीये यायिनि वर्तन्ते नास्याभिनयसश्रयाः । 
तदा मनस्तमोरूढं चित्तावस्य जडात्मकम् ॥ 
सदन्वयि च सब्लत्यो विकारो यः प्रवर्तते। 
प्राप्रोति सोऽपि करुणरसाख्यां रस्यते च तेः ॥ 
निन्दिता ये विभावाः स्थुः खेतरैः सदकारिभिः। 
यदा खायिनि वर्तन्ते तैन्तेरभिनयेस्पह ॥ 
तदा मनःग्रक्षकाणां बुद्धयवस्थमसत्वयुक् । 
चिदन्वयि च तत्त्यो विकारो यः प्रवतंते ॥ 
स बीभस्सरसाख्यां तु खुभते रस्यते च तेः 

ईटशी च रसोत्पत्तिः मनोचृत्तिश्च शाश्वती ॥ 
कथिता योगमांखायां संहितायां विवस्वते । 
यद् तु वितां भावाः स्मोचितेस्सहकारिभिः॥ 
स्थायिन्यभिनयोपेता वर्तन्ते नास्यकर्मणि । 
तदा मनः प्रेक्षकाणां चित्तावस्थ तमोऽन्वितम् ॥ 
सन्त्वान्वितं च तव्यो चिकारो यः प्रवर्तते । 
स भयानकसंज्ञां तु भते रस्यते च तैः ॥ 

| शारदातनयः 

राक्षसी 

रसोपादानानि 
कथ्यते स्थायिभावानां रसोपादानहेतुता । 
मनोऽचुङूकेष्वर्थेषु सुखसयैदनास्मिश्ा ॥ 
इच्छा रतिः सा द्विधा स्याद्रतिप्रीतिविभागतः। 
तयोस्साधारणो मेदः सप्तधा परिकीर्तितः ॥ 
निसगेसंसर्गोपमामिधेयाध्यात्मरूपतः। 

, भमिमानाच्च विषयात्सप्तधा सांभ्रयोगिक्ी ॥ 
रतिरेव भवेत्प्ीतिरेवमाभ्यासिकी भवेत्। 
रीतिः क्रियात्मा प्रायेण रतिरिच्छारिमकैव हिः ॥ 
जञानं दिनिष्ठ तदरूपं मनोऽधिष्ठाय वर्तते । ह 
रतिस्सत्त्वस्िता सेऽयं विभावायपशंहिता ॥ 

रजसानुगरहीता तु साध्वी सर्वत भासते। 
्ीतेर्विंरोषञ्ित्तस्य विकासो दास उच्यते ॥ 
षोढा विकर्पमायाति परिणामे रसात्मना । 
रजःश्ितो विभावाः इहितस्तमसा भवेत् ॥ 
उत्साहस्सर्वृ्येषु सच्त्वतो मानसी क्िया। 
सहजाहायेभेदेन स द्विधा परिकीर्वितः॥ 
विस्मयथ्ित्तवेचिच्यं स त्रिधा चिगुणात्मकः। 
तेजसो जनकः क्रोधः स त्रिधा कथ्यते बुधैः ॥ 
क्रोधः कोपश्च रोषश्चेस्येष मेदखिधा मतः । 
क्रोध्यते कोध इत्येव करध्यतीलयभिधीयते ॥ 

सर्वेन्द्रियपरिङेशः शोक इदयमिधीयते । 
सत्वादिपरिणामेन स भिधा परिपल्यते ॥ 

निन्दात्मा चित्तसङ्कोचो जुगुप्सेयभिधीयते । 
द्विधा विभञ्यते सोऽपि परिणामे रसात्मना ॥ 

भर्य चित्तस्य चखने तच्च प्राहुरनेकधा । 
स्वहूपमिदमाचर्यः स्थायिनां कथिते पुरा ॥ 

४ शारदातनयः 

राकाप्रतापः- मेकरागः (हरिकाम्भोजीमेरुजन्यः) 
(भा) सरिगपधनिस. 

(अव) सनिधपगरिस. 
मख 

राक्षखशील- खी 
बरहद्वथायतसवाङ्गी रक्तविस्तीर्ण॑सोचना । 
खररोमा दिवासव्ननिरतायुञ्यभाषिणी ॥ 

(व १ 
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शगः 

नखदन्तक्षतकरी कोषेष्याकरहभ्रिया । 
निशाविहास्लीदा च राक्षसं शीरमा यिता ॥ 

रागः 

भ्रचिता सेव क्वाण प्रवृत्तिश्चोत्तरक्षणे । 
तदसिद्धौ विरोधेन तापनी राग उच्यते॥ 

भावविवेकः 

स्वरवर्णविरिष्टेन ध्वनिभेदेन वा जनः। 
रञ्यते येन कथितः स राग्रस्सम्मतस्सतम् ॥ 

भश्वकणीदिवदूढो योगिको तापि मन्थवत् 

योगषढश्च वा रागो ज्ञेयः पङ्कजश्ञब्दवत् ॥ 
तुख्जः 

रागोऽभिधीयते गीते दशाटक्षणरक्षितः। 

बुहरक्षणेति । अंशन्यासादि जातेषेक्षणम् । 

विचित्रव्णारङ्कारे विशेषो यों ध्वनेरिह । 
प्रदादिस्वरसन्दर्भो रञ्जको राग उच्यते ॥ 

कुम्भः 

रागकदम्बक्ः-प्रवन्धः 

गदेन रचिते प्राहुः के चिद्रागकदम्बकम्। 
शवृत्तस्सस्तिकाख्यस्तदिरष्टाभिरन्वितः । 
रागेश्च बहुभिर्गयदशो ष पूर्ववदुच्यते ॥ 

नगन्महः 

नन्थावर्तश्चतुवेत्तः खस्िकश्चाष्टवुत्तकः। 
तारुसतत्संख्यया योज्या गीतशाख्लविशारदैः ॥ 

गदौस्तारविहीनिश्च वृततैवां ताखसङ्खतेः। 
रागेरनेकैः छपोऽसो भवेद्रागकदम्बकः ॥ 

सोमेश्वरः 

नन्यावर्वं इति ख्यातस्स्स्तिक्श्येति स दहिधा। 
प्रथमस्तु चतुस्ताटः चतुषृत्तश्वतुस्खरः॥। 

चतुरागस्ततोऽप्यस्मादाभोगोऽपि पदान्तरेः। 
भवेदुद्राहके न्यासः तारमानदयेन हि ॥। 

भसौ तु केचि ्रीतेक्ञेः तलिनेकेन गीयते । 
भन्धैसतु बहुभी रगेस्तारैरष्टामिरिष्यते । 
शेषे पूर्ववदस्येवमुक्तो रागकद्म्बकः॥ 

नन्धावर्वः स्वस्तिकश्चेत्युभो रागकद्म्बको । 
भायो दततेश्वतुरभिर्स्यात्तरिः रागश्च भूषितः ॥ 

हरिपारः 

५४१ रागमूर्तिष्यानाव्डयकतो 

इद्राहेण भवेन्न्यासः तारमानदयेन वा। 
नन्द्यावर्त भवेदेवं गयेनाप्यपरे जगुः । . 
सखस्तिको द्विगुणः प्रोक्तररोषमन्यञ्च पूर्ववत् ॥ 

रागकाव्यम् 
स्वरस्य रक्तिरूपत्वाद्रीयात्मा राग उच्यते । 
कायं तदा रागभूतं रागकाव्यसुदाहतम् ॥ 

रागकायैमिदयप्यस्य नामान्तरम्- 

रागचूडामणिः-उपाङ्गरागः 
रागचूडामणी रागे षड्जभ्रामनिवासिनि । 
संग्रहो निविरतो तिरिपान्दोितर्षभे॥ 

तारषड्जो मन्द्रमध्ये सुप्रकम्पितप्छमे । 
विनियुक्ते युद्धवीरेऽद्धते दिनमुखे तथा॥ 

मन्द्रादिभूते चारोहिवणें क्ष्माभरदुषक्रमे । 
नरेन्द्रविजये गेये कमखापतिवद्धमे । 
आर्पचिस्तन्यते राज्ञा गीतज्ञहदयगमा ॥ 

रागपक्िसालुवः.- देदीनृ्तम् 
निहसोकोऽधेपददन्द्े वनादितयं यदि । 

भन्तरारे रायपङ्कसाद्ुवः समुदीरितः ॥ 
बेदः 

रागप्रदीपक-मेर्रागः (खरहरपरयामेरुजन्यः ) 
(आ) सरिममपमनिषनिस. 
(अव) सनिधपमरिस. 

मथ 

रागमञ्जरी 
भस्य कता न ज्ञायते। कादमीरे जम्मूनगयां राजारामसिंह-' 

पुस्तकाख्येऽयै भरन्थो वर्तते ॥ 

रागमञ्जूषा 
अस्य कर्ता न ज्ञायते रागमञ्जूषेति नाम. भरतकरपठता- 

मञ्जयां सृतम् । 

रागमूर्तिष्यानावहयकता 
ध्यान विना रागसमृहमेतं गायन्ति रागे निपुणा जना ये। 
सङ्गीतशासरोक्फरानि रागाः तेभ्यः प्रयच्छन्ति कदापि नेव ॥ 

| श्रीकण्ठः 



गराजपञ्चमः 

राग्राजपश्चमः- रग 

आषभीपश्चमीजातः पच्मांशम्रहान्वितः। 

षड़्जादिमृरनायुक्तः षड्जन्यासस्सकाकलिः । 
सावरोदी प्रसन्नान्तो धेवतास्पो भवेदयम् | 
रागराजग्रथमफकः पञ्चमोऽप्येवमीरितः॥ 

रागवधनः- देरीतारः 
बिन्दुत्लयं विरामान्तं खष्टुतो रागव्धने । 
© © © ८ 

धधनीपामागा 

रागवधनक्रमः 
आलापो पकं चेव करणं वधेन तथा । 
आक्षिप्तिका चेति छू्पेः रागः स्यात्पञ्नभिः स्फुटः ॥ 
परहोऽशस्तारमन्द्रौ च न्यासेोऽपन्यास एव च । 
व्यक्ति गच्छन्ति यत्रैते स रागाराप ईरितः ॥ 
रागाखापवदेव ्ादरूपकं किन्तु तत्र च । 

परथकक्रियन्ते वाद्यादेः स्वरा ये स्यर्विवादिनः ॥ 
चिल्लादिमागेत्नितये ताके चज्चत्युटादिके । 
सन्दर्भिता खेरपदेरुदिताक्षिप्निका बुधैः 
करणस्य भिदाः सन्ति बोध्या बधैनिकापि च। 
ग्रोक्ता करणवदरष कूपकेषु तयोरतः ॥ 

निरूपयिष्यते यस्मात्तदन्तगामिता तयोः । 
तत्लाखापश्चतुरभिस्तु खस्थानैः प्रकटीभवेत्॥ 
यस्मिन् रागे महो यस्त स्थायिनं परिकल्प्य च। 
कृतीयान्दोरनादष्वै द्वितीयस्मिन्विरुम्म्य च ॥ 
न्यासरूर विरामे च स्वस्थाने प्रथमे स्प्रतम् । 
महातु्षु बेदाठ्विन्यासैः 'प्रोक्तो द्वितीयकः ॥ 
तुयांयन्धियुगान् कृत्वा स्थित्वा पच्चमके ततः । 
विधाय रखबाणान्धिन्यसेनान्त्ये तृतीयकम् ॥ 
गरहान्धिवेद् वौणाभरिनागन्छृत्वा विङम्ब्य च । 
द्वितीयमन्निपक्षो च विधायन्यसने स्वरे ॥ 
न्यासातुथ खस्थान इत्युक्ता प्रथिवीमुजा । 
अन्न या गणना प्रोक्ता द्वितीयादिस्वरादितः। 
असो विज्ञेन विज्ञेया वजयित्वा चिवादिनम्॥। 

दरिः 

जगदेकः 

कम्बः 

चष छ म् 

रागविमाणुः 

रागवथेनी - मेख्कतां (रागः) 
स००रिगमन्पधन्निन्स. 

सन्न 

रागवाहिनी- मेररागः (भवप्रियामेरजन्यः) 
(आ) सपमगरिसनिषस, 

(अव) सपनतिधनिपमगरिस, 

मञ्ज 

रागविषोधः 
सोमनाथकृतः । सुद्रितः । अयं सोमनाथः क, प,१ ६०९ काले 

आसीत्। आन्ध्रदेश्ीयः । रागविबोधव्याख्यापि तेनैव कृता। 

रागविभागः 
भरतमहर्षिणा दश्चरूपकमप्रयोगोपदेरो नास्वशाख अङ्कमध्ये 

स्वरदीयेस्वनिषिद्धत्वात् समेव श्ुद्धरागाः पूर्वरङ्गे धुवागाने चोप- 
दिष्टाः । | 
यथा- सुखे तु मध्यमग्रामः षड्जः अतिमुखे भवेत्। 

गभे साधारितशचेव भवम तु पद्मः ॥ 
संहारे केशिकः भक्तः पूर्वरङ्गे तु धाडवः। 
चित्रस्याष्टादशाङ्गस्य त्वन्ते केशिकमभ्यमः। 
यद्धानां विनियोगोऽयं जह्यणा समुदाहटतः॥ 

अत्र मध्यमग्रामः षरड्जप्रामनामानो भरतेनोपदिष्ठा रागाः 
म्ामरागा इति प्रसिद्धिरस्ति । रागाणां प्राधान्येन दशविधाश्चस्वं 
निर्णीय तत्परस्परसाङ्गयेनाधिक्येन च रागानष्टादश्चधा विभ्य, 
तेषां विभागानां प्रयेकं जातिनाम दत्तवान्महरषिः। “ जाति- 
सभूतत्वाद्रामरागाणा ” मिति मुजिनेवोक्तस्वाद्रागाणामष्टाद्- 
विभागदेतुत्वं दशांशलक्षणा जातिरेेत्यूह्यम् । तस्मिन् विभागे 
शतिज्ञानं लिखाय्यारेहणावरोहणक्रमः अह् (परारम्भखेर) स्वरूपं 
न्यासस्वरूपं रागाणां षाडवोडुवावस्थायां सरोपः सम्यक् 
परदसितं स्थात्। तस्मिन् शुद्धस्वरपरयोग' एबाङ्गीङ्तः। नियतसवर- 
संरख्ययेच ्रामहयभ्रयोे पञ्चमधवतश्रति सख्यामेदा्रहवो रागाः 
प्रयुक्तः । नारदेन तदूनुसारिणा नान्यदेवेन च गान्धारमाम- 
जातरागा उपदिष्टाः । _ नारदेन यज्ञोपयोगिनः, नान्यदेवेन 
लोकिकविनेदे च ते प्रयोऽयन्ते। गान्धाराप्रस्य केवङं स्थरे 
युक्तस नारदेनाभिहितम्। अभिनवगुप्रादिमिः गान्धारमाम- 
रागेषु अतिभन्द्रत्वे अतितारत्व च हर्यत इत्युक्तम् । तस्मा- 
दरहुभिः मन्थकः . गान्धासामरागा नेोपदिष्टाः। ग्रामरागः 
केवरं मागेरागा इति लेके व्यवद्धियन्ते । ते लौकिकविनोदेष्व- 
भ्रस्ता इति सोमेश्वरादिभिरुक्तम्। देशीरागा इति जा्यडा- 
विभागसम्मताः प्रायज्चः भ्रामद्वयविभागावङम्बकाः प्रत्येक हुवो 



संमसागरः 

उपन्यस्ता मतङ्गेन बृहदेश्याम्। तस्मिम् मन्थे या्टिकदुगौ- 

कादयपमतानि संसूचितानि । तेषां बृद्धकारयपो देरीरागाणां 

रक्षणानि दत्तवानिति प्रसिद्धिः । बद्धकाश्यपः, स्वराणां पच्च- 

द्हास्वमुक्लवा- 

काकस्यन्तरयोगेन चतुखिदयेककश्चुतीन् । 
£| 

स्वरान् सर्वान् प्रयुञ्जीत रागभाषा सुसंवथा ॥ 

स्वराः षड्जादयः सप्र तथाचोक्छृष्टपच्चमः। 
अथ वैवतकश्चान्यः काकल्यन्तर संज्ञको ॥ 

षड्जमध्यमगान्धाराः साधारा इति सर्वदा । 
जातिष्वेते प्रयोक्तव्याः खराः पच्च्हौीव तु । 

इति द्रीयन् विद्तस्वरानपि स्वरमध्ये पठित्वा रागभाषाविभाग 

प्रोक्तवान् । रागमाषौविभागो विद्तस्वरप्रयोगात् प्रामरागविभा- 
गाद्धिन्न एव । तद्क्ष्येऽसभवमिति भरतसुचितमिति ज्ञायते । 

या्टिकाञ्चनेयप्रशृतयः श्रतिसख्यानियमे वजेयित्वा स्वराणां 

केषाश्चित् पत्चषदसप्रश्ुतिकत्वं च यथेच्छं गृहीत्वा देशीरागान् 

नानाविधान् ौकिकविनोदयुक्तान् प्रणिन्युः । 

-रधघुनाथस्तु- +, 

कदाचिदागात्कदकी वनान्तमःसोदिवान् याष्टिकमाञ्जनेयः। 
संगीतविद्योपनिषद्रहस्यमभ्यापयन्तं धुरि दक्षमुख्याम् ॥ 

देक्षीयरागेष्वपि च स्वरेषु श्रुतिष्वमुषामपि लक्षणेषु । 

नानाबिरोधानिह यष्टिकं ते ते दक्षमुख्यास््विति पयेप्रच्छन्॥ 

सप्रस्वरा द्ादज्च वैकृता ये तेषां चतुखः श्रुतयो न चान्याः । 

प्श्रतिः षद्श्तिकस्वर्च संप्रश्रुतिश्वास्ि हि देशिरागे। 

अतो भवेच्छाद्लविरोध एषां यागेन तासां न हि रागखाभः॥ 

रागसगरः 

परिधित्रयास्मकोयं म्रन्थः केन रचित इति न ज्ञायते । प्रन्थमध्ये 

शाङ्गेदेवनाम स्यतमस्ति । 

रागसुगन्धिः- मेररागः ( मटकगप्रियमेखजन्यः) 
(आ) सरिमपनिधस. 

(अव) सनिषपमगरिस 
मनज्ञ 

रागाः (नाटकपालरेषु योज्याः) 
वेखाधूठिवराटितोडिपुरनीरन्धाछिपौराख्यः 
तानश्चान्तरयश्च कामरमथ श्रीकण्ठटक्षाहयो । 

गान्धारश्च छुरुट्क्कुरुञ्जिविमला मुङाभिषधा केशिका।, 
हिन्दोढद्रयपश्चमवयममी रागश्च नस्य स्मृताः 

८५८२ रागाः 

उषसि. . .. . उ्यस्यासे पुरनीर् वर्षवणने । 
श्रीकामरसतु शङ्गारे विस्मये तानमिष्यते ॥ 
उत्करष्टायां निकृष्टस्य कामे मुडाभिधानकः। 

हिन्दोलश्चोत्तमे पात्रे मभ्यमे पद्मं मवेत् ॥ 

प्रमेयस्यान्तरीं विदयाेटीनां पच्छ भवेत् । 

छर छुरुञ्जिवानराणां वेखधूटिं सुदान्विते ॥ 
श्रीकण्डी रतिभक्द्यां तु भक्यां तोडी तु कथ्यते । 
वीरे रसे तर्क॑राग उन्मादे युरखीदलम् ॥ 

हासे तु कैरिकी पात्रे नीचपत्रे वराटिका । 

दुःखे सुखे तु गान्धारमाते श्ङ्गारमिशचितम् ॥ 
चूडामणिसारः 

एते रागा द्रविडभाषायां पप्णित्युच्यन्ते। तकेरी गोटी मेष- 

रागः सादारी मटपाडः--इति अधिकं विन्ते । श्रीकण्टी- एव 

तक्षोदी स्यात् 

रागाः 

रागोपाधिना संमोगराब्दस्यानुभवा्थ उपसगार्थः संक्षेपपष्षे 

रागोपाधिः प्रेमापि द्वादरप्रकारं भवति। तत्र हरिद्राराग रोचना- 

राग काञ्पिस्यरागे रीतिरागमिति सात्त्विकस्य, छसुम्भरागं 

छाक्षारागै अश्चीवरागं मञ्जिष्ठारागमिति राजसस्य, कदेमरागै 

कषायरा्म सकरूराग नीलीरागमिति तामसस्य, ते प्रायेण पुरुषा- 

णां विोष उपजायन्ते । तत्र अर्पक।रणापनेयो हरिद्रारागः। 

तदतिसत्वोत्तरस्य । सहि तथा न कामेन वाध्यते। यथा 

सन्वोदरेकासकरूणादिभिः तेनासौ नातितरामतिचिरं वा रज्यते। 
अतो हरिद्रारागः। यथा-- नागानन्दे जीमूतवाहनस्य । 

अनरपकारणापनेयो सेचनारागः तन्मदहासन्त्वस्य । सदि 

` कमिनाबाध्यमानधमौदिप्रचत्तेरेव स्वकारणसामम्यतो जायते ! 

तेनास्य नातिदुरपनेया नातिरक्ता च रोचनाया इव रागेखा 

भवन्ति यथा-शाफुन्तले दुबासःशपिनापनीतस्प्तेदुष्यन्तस्य । 

अनत्पकारणोपनिपतेऽपि प्रयल्ञापनेय काम्पिस्यरागम् । 
तदतिसाल्त्विकस्य । यथा--हरिश्चन्द्रचरिते विश्वामित्रमोचनाय 
दारविक्यिणो हरिश्चन्द्रस्य । कारणोपनिपाते महाप्रयतेनापनेतु 
शक्यते तद्धीतिराश । तदतिमहासनस्वस्य । यथा--जनापवाद्- 

भीरुतया निवासितायामपि सीतायां रामायणे रामस्य । एतेषु 

च सन्त्वच्छायाधिक्यान्न तथाविधा रागछछायानुवृत्तिरियापीत एव 

रागवर्णो भवति! एवं अस्पकारणापनेयं छुुम्भरागं । तद्रजो- 

बहुलय । सहितथा न धमार्थयोरुषच्यते । यथा--कामः 
 तेनातितरां सज्यते! गुणेषु च यथोत्तरेच्छर्वात् सखमिनामलु- 
रागोऽपि शीघ्रमेव विरम्यते ।- यथा--हरिवेषो वासुदेवस्य । 



ङ्गम् ५४४ 

[स्पकारणापनेयं खक्षासाणम्। तदपि रजोबहुटस्यैव जायते । 
7- विक्रमोर्वहयायुर्बशी विखोकनापहतमषहादेवीप्रेमसंपदः पुश 

रागाणां रसमावयोर्विनियोगः 

भत शुद्ध साधारश्षब्दौ दुगीमते ञुद्धगोडमिन्नसाधारण- 
विभागान् वदतः। 

घः । 

कारणोपनिपति सहाप्रयल्लापनेय अक्षीवरागम् । यथा- 
[न्धरायणादिप्रयन्नतो साञ्यखाभाय तापसबटसराने बासबव- 
[यां बत्सराजस्य । 

पहप्रयतेनाप्यपनेतुमश्चक्यं मञ्ञिष्मरागम् । यथा--मदारूसो- 
स्याने मदारसायामेव कछुवलखयाश्चस्य | 

एतेषु च रजेबहर्त्वाद्रागभूयिष्ठेषु रागान्तसेपनिपावाद्रक्त- 
[सिव वर्णोत्किर्षो भवति, 

भोजः 

रागाङ्गम् 
रागाङ्त्वं प्रामरागच्छायामात्नोपजीवनात् 

कुम्मः 

रागः 

्रमोस्थानां तु रागाणां छायामात्नां मजन्ति हि । 
गीतज्ञेः कथितास्सर्वे रागाङ्गासतन हेतुना ॥ 

मतङ्गः 

रागाणां रसभावयोर्विनियोगः 
यो यदा बख्वान् यस्मिन्स्वरे जातिसमाश्रयात् । 

तसवृत्त रसे गर्न (इति) 

छत्र गानमिति रूपकेषु धुवागानं विवक्षितम् । 

सौकिकम्रवन्धगानोपयुक्तं कदयपायदिै रसभावेषु रागाणां 

विनियोगजातं सोकरूपेणाभिनवरुपरुक्तम् । 
केचन ग्होकाः काद्यपदुगेयोरेबोद्धतम् । 

7-- 

मुखे तु मध्यमग्रामः षड़जः प्रतिमुखे स्मृतः । 
गान्धारो गभसन्धेः स्याद वमे तु पच्चमः॥ 

केशिकः स्या्निर्वहणे प्रहास््यन्ते तु मभ्यमः। 
षाडवः पूर्वरङ्गे स्याद्िष्णोपरोमदयं विदुः ॥ 

मध्यसमाम षड्ज गान्धार पद्म कैशिक कैरिकमध्यम 
वाः एते सप्त श्ुद्धरागाः। 

गीयोस्तु पञ्चमं छर्यातसाधारं स्कन्दसुथैयोः । 
मध्यमे कैरिकं बिद्यात्साधारं तु भयानके ॥ 

छङित्ज्योरिये शुद्धा गीतिः स्यान्नास्यनृखययोः । 

=" 

दैन्यावमानभूयिष्ठे रसे षड्जो विधीयते । 
षड्जः शुद्धरागः । 

कामिनीजनितेष्योयां भाषासद्रयमिचारिषु। 

भाषाः भाषारागा यष्टिकोक्ताः | 

शुद्धावहित्थे गोप्यते दक्षिणालया च भवती । 

शुद्धसगः शुद्धः । 

चिन्तायां कणिकोस्सुक्ये पौराली पूर्वजालिके । 
बाञ्ञाली खेद्प्रणये सेन्धव्यपि च साम्बरी ॥ 

कालिन्दी सम्मदे कुत्से पुिन्दी च निवासिनि । 
त्रावणी सोकभूयिषठे षड़जाख्याटोपसम्मदे ॥ 

माख्वी गूजरी चाथ चिन्ताप्ररुमयोः कमात् । 
मतिधरत्यवहित्थेषु गीयते चोक्षषाडवः ॥ 
कोसली कोरे कुर्यात् गान्धासै खड गपङ्क्तिके । 
मृदौ सोवीरककितौ कछिते र्छितासमे॥ 
तुम्बुरावरयकैशिक्ये गान्धारटङ्िता भवेत्। 
कणोदी बन्धनिर्विण्णे चित्रकर्मणि वा भवेत् ॥ 

कािङ्थमषेवेगे तु लिङ्गिनां कपटात्मनाम्। 
मभ्यमा स्खतिशङ्कासु निर्षिण्णे पार्वती भवेत् ॥ 

निषादिनी विमोषह्ादो भिन्नषड्ज गणस्त्वयम् । 
स्थापकीये सदोत्साहे मिन्न पञ्चम उच्यते ॥ 

संभ्रमे नतेरागस्य मले कैश्चिद् थादधते । 

श्रमाद्यसूयामर्षेषु श॒ढधमिन्ना्चियुभ्यते ॥। 

वरादी हर्षसंवेग विस्मयेषु विधीयते । 
धृतिस्म्रूयवदहित्थेषु भवेद्धेवतमूष्रिता ॥ 

भाटस्यदेन्यमोदेषु विशाखा ब्रीछितेऽपि च ! 
गर्वोससुक्य वितर्केषु प्रथमा परिगीयते ॥ 

त्रासशङ्कासं चमेषु कोसस्या विनियुञ्यते। 
वाङ्गास्यमषोवेगेषु धृतिस्ृतिषु च स्मृता ॥ 

उत्तमे करुणे भवि सूदिये व्यभिचारिणि । 
कायोन्तरातङ्कभूते भाषा कामोदिका मतां ॥ 

छन्नेऽभिरषे ङ्कारे वीरे धमात्मके तथा । 
कृतकर्तव्यतायां च कर्तव्यो भिन्नकेडिकः | 



संमणां रसभावयोर्विनियागः 

दटौचियाद्भतोतसादे भिन्नकेसिकमभ्यमः। 

अनयोर्भिन्नयोबोख्केरिक्ये व्यभिचारिणी ॥ 

सृक्ष्मवक्रस्वरे जाया श्रुलया भिन्ना निरूपिता। 
अतःस्वभावो यो रौद्र उत्साहो धर्मवर्जितः ॥ 

गौडपद्वम मिच्छन्ति तनके काडयर्पादयः। 
चिन्तदिन्यधृतिश्रद्धामषादौ द्राविडी स्मृता ॥ 

दुःखे दुरन्तेष्षभये पक्कादर्नियुज्यते । 
गौडकौशिकमेकस्य माषां तन्नायिकामपि ॥ 

भयानके मध्यमः स्याद्धिज्नां चोत्साहयोगिनी । 
नन्दयन्ती तद्धाषा भवेत्त् व्यभिचारिषु ॥ 

गौडगीतिरियं भ्रायो वेगस्वरविचितता । 
टक्षरागस्तु कर्तव्यो रसयोर्बीररौद्रयोः ॥ 

दीप्रि च हृदंयस्यार्थ स्याद्राढ विषयेऽपि सः। 
हषे वाप्यथ चिन्तायां त्रवणा चवणोद्धवा । 
वेरञ्जिका हितावन्ध्याच्छेवाडी रणकल्पते ॥ 

मारुवेसरिका काया समराङ्गणरूपणे । 
गूजेथेमर्पवेगेषु सोराष्ट निष्ठरास्मके ॥ 

सैन्धवी परितोषे स्याद्वैरस्ये वेसरी मता । 
पद्वमाख्या विहसिते रवि चन्द्रा विषादिनि ॥ 

अम्बाभेरी मदोन्मादे रुलिता हपेविपुवे। 

स्बः> यी अन्धाभेरीयप्युच्यते । टक्रागस्य भाषा। 

कोलाहटा कलकले मध्यममराभिका धृतौ । 
शङ्कासूयाश्रमे भाषा गेया गान्धारपद्चमी ॥ 

धृतावेषा मतिस्मरत्योः स्यादि्वाक्रवधेनी । 
पौराली दीप्रभवेषु स्याटती तासतूरिका ॥ 

चिन्ताविषादनिर्वेदे शादी शोकसंश्रया । 
जये हरषे विते च माख्वी परिगीयते ॥ 

खाध्यायादिषु सक्तेषु तद्धावस्थे च गीयते। 
सौवीरो मतिधृव्योस्तु सोवीरी वेगमध्यम ॥ 

साधारिता च हर्षे स्याद्रान्धारी शोकचिन्तयोः । 
अमिलखाषितश्द्धारे मध्यस्थे हृदयेऽथवा॥ 

संसारतया वाथ गेयो मारुवपच्मः। 
निर्वेदग्डानिशङ्काद्ु मे चाभीरिका भवेत् ॥ 

आवेगशखसामर्षगर्बोभ्ये भावनी मता । 
वाङ्गाली च मदोन्मादे सैन्धव्यौत्सुक्यनिद्रयोः ॥ 

3¶ 

रागाणां रसभावयोर्विनियोभः 

गूजरी धृतिहषांदौ भन्धारी मवदबृद्धिषु । 
कामावस्था दाक्षिणात्या सवीयुदीपयेर्किङ ॥ 

श्रान्तावहित्थमतिषु टक्कभेदोद्धवा मता । 

टक्षभेदोद्धवेति तानोद्धेवरागो विवक्षितः स्यात्| 

त्रावणी मदनावस्था रोकात्कण्ठासु कथ्यते ] 
नीचानां मदञङ्कौप्यगवटस्येषु कैशिकी ॥ 

करुणे देन्यभूयिष्ठे आहूर्वेदमतीं बुधाः । 
पौराल्यध्वश्नमे हर्षगर्वेत्वन्धीं प्रचक्षते ॥ 

आप्ये क्रोधे चं गान्धारीं सङ्गमे च विभावनीम्। 
मिन्नकैशिकमध्यस्य स्थाने वेसरषाडवः ॥ 

पुष्पमोक्षे चावहिरथब्रयादी बाह्यषाडवः | 
बाह्यन्धा हास्ययोगे च मङ्गल्या बोटरागतः॥ 

मङ्गलाख्योत्सवे हर्षे रागञोभाविधायिनी । 
रतेः कामदश्चानां वां छन्नत्वे टक्षकेरिकः॥ 

मिन्नषडूजस्य वा स्थाने चिन्तात्रीडासु माख्वी। 
धन्ये तु कथयन्त्येनां चेरिकाशबरादिषु ॥ 

रोषे स्यात्कै शिकीबन्वे भये स्याद् द्रामिटी हयचिः। 
विप्रलम्भे कामद्शायोगे माखवकेरिकः ॥ 

द्धा स्यात् षड्ज... पौराली सोकगोचरे । 
हषे हर्षपुरी चेव चिन्तायामधेवेसरी ॥ 

जुगुप्सायां तु वाङ्गाली सेन्धनी मोहगोचरे । 
नम॑स्फुञेपि चाभीरी खण्डिनी गीयते शुचिः ।॥ 

भम गुजरी रौद्र कोरिकी मसुराचने। 
धृतौ मतौ श्रमे पोता स्यार्सिन्धुवकिता भये ॥ 

पोता पव्वमषाडवरागस्य भाषा। 

शादी यज्ञकमौदौ धृतिस्प्रतिमतिष्वपि । 
म्ोङ्घः संभोगग्धङ्गारे बिदूषकपरिक्रमे ॥ 

धावेगे वेसरी दैन्यचिन्तयोशचुतमञ्जरी । 
आओौद्सुक्ये विश्रमे खेदे छेवाडीं सम्भयोजयेत् ॥ 

षड़जमभ्यमिका हर्षधूृत्योर्मघुरिका तथा । 
शोके च रविचन्द्राख्य! मदोन्मादेषु पिञ्ञरी ॥ 

त्रीडायां भिन्नवकिता चापरे च विधीयते । 
कर्तठया भिन्नपीराली हासासुयावितकेगा ॥ 

दरामिडी स्यात्पथि भ्रष्टे पार्वप्युत्सादहषयोः। 
शषटधा रागगीतिः स्यादोषाङावित्यजी विता (?)॥ 



रामाणां स्समवयोर्विनियोगः 

लोकेऽवेक्षेत ककुभो धृतौ काम्भोनजिका मता 
मध्यसप्रामिका ग्व चिन्तारस्येषु माथुरी ॥ 

साटवाहनिका चिन्ताश्रमश्चीवेषु गीयते । 
मोगवधेनिका। सोक दैन्ये निर्भदचिन्तयोः।॥ 

निद्रोन्मादजडतवेषु सा भाषा छुछिता मता । 
मिन्नपश्चमिकां कर्यास्सम्रतौः ध्यव हित्थयोः॥ 

मोगवयेनिकास्थाने मदेवाभीरिका भवेत् । 
विषाद चिन्तानिर्वेदरेन्यखदप्रजागरे ॥ 

रगन्ती चव पौरास्या धीवराद्यवहितस्थगा । 
प्राकृतेषु सचिन्तेषु गातव्या शकमिध्रिका ॥ 

उक्तरहुकिकसाने योऽयते किरणावली । 
रेचयन्ती बन्धुर वे विच्छेदे प्रियबान्धवे॥ 

रुकिता धयेगाम्भीर्थे हरे बाङ्गाख्वेसरी । 
नर्तरागमिदहेच्छन्ति यत्न माख्वकेरिरूः ॥ 

ककुभो वा देन्यचिन्तारस्यमेदेषु नर्तकी । 
वीराभासे तु दस्यिन निबांहे शक इष्यते ॥ 

शङ्धावहित्थनिर्वेदश्रमे तद्वछिता स्म्रता । 
नारीखस्यदिटक्षायामाहुः पद्वमषाडवम् ॥ 

भस्य भि रेवरुप्रा शकास्याथ स्वतन्लका । 
रागो हर्षमदोरसादधृतिस्म्रयादिगोचरः॥ 

मागेश्रष्टेऽथ बीभत्से नीचे भम्माणपञ्चमः। 
भमशङ्कावितकेषु कायो मभ्यमभूषिता ॥ 

कूपसाधारकष॒च्छरागस्थाने खरूपकः । 
गान्धारपच्छमस्सोऽपि नी चस्याद्भतद्यस्ययोः ॥ 

बीभत्से हास्यवीरागे कर्तव्यष्षड्जकेरिकः। 
चिन्तावितकेयोः सा स्यातखीणां माङवपश्चमः ॥ 

आओत्सुक्ये प्रोषिते पत्यौ शङ्कासुयासु भावनी 1 . 
इति साधारगीतिः स्यात्सर्वगीतिविमिश्रणात् ॥ 

भूयास्वास्पत्वतो भावव्यभिचारिगताद्भवेत्। 
नानारसेषु यत्रोक्ता विषयस्येकता सतिः ॥ 
ध्रवादौ मध्यमग्रामः षड्जौ षाडवपच्वमो । 
गान्धारमध्यदेश्चाख्यवाचो गान्धारपव्रमः ॥ 
सूर्ये सोवीरकशण्ड्याः कैरिकः पच्वमोऽपि च । ष 
स्वं एव सुरायाती भवेन्माङवकेरिकः ॥ 
सर्वे रागा महादेवे सम्यक् सन्तोषकारशाः। 
गीती साघारगौडीये नाश्य तु प्रहर्द्ये ॥ 

५४६ राजः 

भिन्ना तु चरमे सेव पूर्वस्मिन्नपि जातुचित् । 
नास्याद्भावता न स्यादमङ्गखतमो हसो ॥ 

चरमे रागगीतिः स्यान्नास्येन नियमः स्वयम्। 
्द्धोकितो वसन्ते स्यात्तथा मार्वपञ्चमी ॥ 

टकरागोऽथ कष्मो भिन्नषड्जोऽथ कैशिकः । 
भिन्नपच्चमकधेति भौष्मा्यतुषु सम्मतः । 
इत्येष कश्यपायुक्तो विनियोगो निरूपितः ॥ 

अभिनवगुप्तः 

रागाणां स्रीपुंन्ियमः 
राग चेदाख्पेन्पूवे तस्नीं तदनन्तरम् । 
अन्यपली न गातव्या दृपाज्ञायां न दूषणम्| 

नारायणः 

राघवः - देशीताकः 
दीयुम्मद्रता्त्तिलयं पश्चाद् द्रतद्यम् । 

विरामान्ते ख्घु प्रान्ते राघवे च प्रकीर्तितः ॥ 

060, ०७८०, ०५८७००० । श्रीकण्ठः 

राजनारायणः-देशीतारः 
राजनारायणे बिन्दुद्ितयं जगणो गुरुः । 
००।5।5 जगदेक 

रीरी गामा पमगरीसा 

राजकल्याणी-मेखरागः (मेचकस्याणीमेखुजन्यः) 
(आ) सगमधनिस. 

(अव) सनिधमगरिस. 
(\ | 

राजपश्चधः- रागः 

मभ्यमापञ्चमीजात्योः सज्ञातो राजपच्वमः । 
मध्यमास भवेत्पान्तः संपूर्णस्सप्तमिस्स्वरेः ॥ 

मोक्षः 

राजचूडामणिः देरीतारः 
राजचूडामणो दौद्रौ खाख्लयो दढय कगो । 
©००|||००॥5 वेमः 

राजः-देशीतारः 

राजताङे कमातपरोक्ता गपौ दौ गरपास्तथा । 
55००515 व नेमः 

खारीरीसागापाधापाधानीसा 



रा्घानी 

राजधानी - मेररागः 

कल्याणमेलसंभूता राजधानी सुखप्रदा । 
आयेहणि धहीना स्यादरहृकम्पमनोहरा । 

9 £ आम्रेडितस्वर येक्ताऽवरोदेऽपि गवर्जिता ॥ 
सर्वदा गेया। महोबिलः 

राजपश्षिसाटुबः-देशीतारुः 
ततस्तारे राजपक्षि सावे दोन्तरे पयोः। 

ॐ ०5 गोपतिष्पः 

राजर्भूपः--रस्तः 

इमश्चखथाने धमुखे च हेसास्याख्यकरो यदि । ̀ 
पुनःपुनश्च चितो राजभूप इतीरितः । 
हमश्रस्थाने तु यो हस्तः राज्ञा इमश्ुनिद्रने ॥ 

विनायकः 

राजभ्रमिः- चारी 
पाश्चायभाग (गतिः) तियेग्वामदक्षिणयोः पदोः। 

, क्रमेण सोर्प्टत्तियैत्र भ्रमो राजभ्रमिर्मता ॥ 
नागमल्टः 

राजमन्जरी- मेररागः (नस्भैरवीमेखुजन्यः) 
(आ) सगमपधपनिस. 

(शव) सनिधपमनिधमगरिगमगस. 
मन्न 

शाजमनमोहरी- मेररागः (धीरशङ्कराभरणमेरुजन्यः) 
(आ) सरिगमपनिस.. 

(भव) सनिधपमगमरिगरिसख. 

राजमार्ताण्डः- देशीतारः 
गुरुखेुदरैतस्ताे राजमातोडसंज्ञके । 

519 हम्मीरः 

शजम्रगाङ्ः--देसीतारः 
ताले राजमृगाङ्के तु द्रुतो खुरथो गुरः । 

०।5 हम्मीरः 

राजराजविरासः- देशीताङ» 
दधिः कृत्वो दरूगये राजराजविटासकः । 
० 55०।55 कुम्भः 

रालनिः 

राजवश्यनी(१?)- मेटरागः (सुवण्गीमेरजन्यः) 
(भा) सरिगमपयधनिस. 
(भव) सधपमगस. 

मञ्ज 

राजबङ्कारः- देरीताखः 
जायते राजबङ्काले ठघुदरम्दं गुरुदर॑तो । 
115०० ॥ सभा 

गजर्वंकोटः-देशीतारः 
राजवकाटमेव कुम्भ एव पठति। 

राजविद्याधरः- देशीतारुः 
ख्घुरौरुढयं दौ च राजविद्याधरे मताः । 
15०० वेम्ः 

रुघुश्चगो्रती तारेयजविद्याधराभिषे । 
| ऽ ० 9 जगदेक 

सारीगामाघनिसपासम. 

राजवीरः- देशीतारः 

राजवीरे गगौ दख । 
ऽऽ ०। लक्ष्मणः 

शजद्यः-- तनः 

(षाडवः-षड़जरोपः) | 
निधपमगरि कुम्भः 

मध्यमग्रामे नारदीयतानः। 
सगमपधनि नान्यः 

राज्ञामभ्यन्तरस्रीजनः 
महादेवी तथा देवी स्वामिनी सायिनी तथा । 
भोगिनी हिल्पकारी च नारकी याऽथनर्तकी ॥ 

भनुचारी तथायुक्ता तंथा च परिचारिका। 
तथा सच्ारिणी चैव तथा प्रेषणकारिका ॥ 
महत्तया प्रतीदारी कुमारी स्थविरा तथा । 
भायुक्तिकेति भूपानामेष आभ्यन्तरो गणः ॥ 

रलिः- तानः 

षड्जग्रामे निगहीनोड्वः। 
रिसधपम कुम्भः 



रात्रिपरावृक्तिः 

रातिपरावृ्तिः- संगीतशरङ्गाराङ्गम् 

अपररात्र रात्निपरावृत्तिः। | 

राद्धम्-- अवनद्ध संयोगः 

सिद्धं हि सद्धमियाहुरितरस्यानपेक्षणात् । 
दरतादेव समाप्स्वादयं राद्धोऽभिधीयते॥ 

नान्यः 

राद्धः- पुष्करवाय संयोगः 

समा यति्रेतश्वैव ख्यो यद्व भवेदथ । 

तथैवोपरिपाणिश्च राद्धस्त्वेष विधिभेवेत् ॥ 

रामकरी- मेररागः 
रिकोमखां गतीव्रा या मतीत्रतरसंयुता । 

धकोमदला नितीत्रा च ख्याता रामकरीति सा॥ 
प्रातर्गया | महोबिलः 

रामकरी, रामकिरी, रामक्री, रामक्रिया, एते पयायाः । 

रायः 

षटुजप्रदशकन्यासा पूणो रामकरी मता । 
मूठेना प्रथमा ज्ञेयाकरूणे सा प्रगीयते ॥ 

रिधलयक्ताऽथवा मोक्ता कैश्चितपश्चमवसिता । 
त्रिविधा सा समुदिष्टा संपूणां षाडवौड्वा।। 

रामकली- मेररागः 

(शा) सरिन्ग०्०्ण्पन्यण्न्छ्, 
(अव) सनि०्न्थपण्ण्न्गन्रिस, 

मेररु्षणे 

रामकृतिः-रागः 

षड्जांशन्याससंयुक्ता पद्मेन विवर्जिता । 
मन्द्रतारषभोव्छष्टा रम्या रामढ़तिर्मता ॥ 

रामक्री--रागः (वंशो वादनक्रमः 
तारषडजे प्रदं कृत्वा तदर्थ वादयेत्ततः। 
द्वितीयस्रमु्वाये तृतीये तु विरुम्बयेत्॥ 

१६४ ८ । 

द्वितीयं द्रुतां नीत्वा गरहाध स्थिरतां नयेत् । 

स्थायिनं कम्पयित्वाथ दूतौ छुरयोत्परौ स्वरौ ॥ 

तत्परं च वलीय रहे न्यासो यदा भवेत् 
तदा रामकृतेः पोक्तं खस्थानं प्रथमे बुपरैः॥ 
स्वरो द्वितीयः स्थायी स्यादेतस्या वश्ञगोचरे । 

बहीकृटय--रधूकत्येस्यर्थः। वेम; 

रामकृतिः--रागः 
कोटाहरेति या माषा रक्षरागसमुद्धवा । 
श्गः तस्या रामक्रतिष्षडजन्यासांस्षमध्यमा । 
पय्वमखरहीनेति प्रोक्ता रामक्रतिभवेत् ॥ 

इरिः 

पद्चमकावधिकपधा तारामन्द्रा च रचितषडजासा । 
षड्जर्षभक्वसोधा रामदरृतिस्सग्रहन्यासा ॥ 

नान्यः 

षडजषभोरकटा षडजग्रहांशान्याससंयुता । 
अपश्नमात्तारमन्द्रपधा रामकृतिर्मता ॥ 

टक्षरागोद्धबा भाषा योक्ता कोखहटाख्यया । 
तदपाङ्ग रामकृतिः षड़जन्यासोपोभिता । 
मध्यमांरा पहीनाच रसे वीरे नियुज्यते ॥ 

जगदेक: 

- मेररागः (मायामारबगख्मेरजन्यः) 
(आ) सरिगमपमयनिख. 

(अव) सनिधपमगमस,. 

रागः 

षड़जन्यासा मभ्यमांरा प्रद्छमेन च वर्जिता । 
धङ्गं कोटाहखछायाश्च प्रोक्ता रामङृतिवैधेः ॥ 

- सोमराजः 

--प्रथमरागः 
साशग्रहा रामतिस्तदन्ता 

प्रास्यी सरी पच्चमतारमन्द्र । 

अङ्गारसंज्ञे परिगीयतेऽसौ 
सविप्रलम्भे करुणे रसे च॥ 

मोश्चः 

मध्यमांसा न्यासषडजा गया कोटाहणेद्धवा । 
भापव्वमा रामकृत्तिः वीरे धीरे प्रयुज्यते ॥ 

मोक्षः 



रामक्रियारागध्यानम् 

रणः 

भापच्छम् तारमन्द्रा षडजन्यासांराकथ्रहा । 
रिषडजा पादिका धीरेरेषा रामृढृतिर्मता ॥। 

दम्मीरः 

फोराहखा ईः रामकृतिमाश्ञा सान्ता पवर्जिता। 
भाषाङ्वेप्युपाङ्त्वे भतिसामीप्यतोऽत्र च। 
गेया वीररसे चैवमन्यत्राप्यह्यतां बुधेः ॥ 

हम्मीरः 

रामक्रियारागभ्यानम्. 
वीगासने वसन्तीं तां शरकोदण्डधारिणीम्। 
जम्बुफरनिभां देवीं ध्याये रामक्रियां सदा ॥ 

रागसागरः 

रामक्री- रागः 

क्रियाङ्गा स्याद्रामश़तिः विधाषडजेन भूषिता । 
मदनः 

रामक्रीरागध्यानम् 
स्वणेप्रभाभासुरभूषणाल्या 

नीरं निचोट वपुषा वहन्ती । 

कान्ते पदोपान्तमधिष्ठितेऽपि 
मानोन्नता रामकिरी प्रदिष्टा ॥ 

शयं सम्पूणां । संगीतसरणिः ` 

रामकेटी- रागः (सङ्कीणः) 
गुजरी देशिका सङ्गात् रामकेटी च जायते । 

नरायन 

रामङृतिः- क्रियाङ्गरागः | 
या षड्जर्षभगान्धारमण्यमेः तारमन्द्रभाक् ॥ 
सन्यासांशग्रहृषष डजः सा रामस्य कतिस्तुता ॥ 

शङ्गारे बिग्रकभारूये करुणे च प्रगीयते । 
मधिवमह्ः 

चऋषभोऽधिक इति रघुनाथः। 

--माषाङ्गरागः 
कोखाहट। टकभाषा तल्ना गामकृतिर्म॑ता । 
ग्रहांरामध्या षड्जान्ता तथा पद्वमवर्जिता। 
घः चतुर्थ प्रहरे गेया वीररसे बुधैः ॥ 

रामसेतुसम्भापकः 

-रागः 

मरहराभ्यन्तरे गेया षड़जन्यासग्रहांशका । 
ष डजर्षभघनारंभा तदुज्ञेरामकृतिम॑ता ॥ 

नारायणः 

रामबाणः-काडनृत्ताङ्गम 

पिण्डः स्यादष्टषष्टया च युक्तं शतमुदीरितम्। 
सप्तमात्रः चक्रताछः प्रतीपो जद्यतारुकः ॥ 

ठिदैश्स्यात्सव्यहस्ते वामे षड़ारमेव च । 
त्रिवारं दक्षपादे स्यादेकवारं तु वामतः ॥ 

एतेषां योजनं पिण्डे यथा भवति कथ्यते । 
धधस्तादु्वमारभ्य दक्षते द्रत द्रुतः ॥ 

दवदरुते सरलः प्रोक्तो वामे स्यादद्वय दरतः । 
दचतुष्के रघुः प्रोक्तो दक्षपादे ततःपरम्॥ 

दचतुष्के दरतः भक्तो दाष्टके रुघुरेव च । 

वामपादे द्वादशेषु रतेषु द्रतमाचरेत् ॥ 

पतुर्विंशातिषु प्रोक्तः सरः काड ईंटशः। 
रामबाणाभिधः प्रोक्तो नटानां नर्तने ऋजुः ॥ 

रा मगप्रिया- मेरुकतां (रागः) 
सरिग०्न्मपन्थन्नि०्न्स. 

राममनोहरी- मेररागः (रामप्रियमेरजन्यः) 
(शा) सरिगमपधनिस. 
(भव) सनिधपमघमगरिस,. 

राममनोहरी- मेररागः (सरसाङ्गीमेरजन्यः) 
(भा) सगमपनिस. 
(भव) सनिधपमगस. 

रामलीरागध्यानम् 
ताकीदर्तारङ्कां वलित्रयसुमध्यमा सुनीखाङ्गीम् । 
माधवपुजानिरतां पुस्तकहस्तां च राम्टीं ध्याये ॥ 

रगखागरः 

रामसेतुस्तम्भयथापकः-देरीतारः 
ततस्ताठे रामसेतस्तम्भस्थापकसंक्चिते । 
प्टुतपुखौ पञ्चकृत्वो मध्ये व्यञ्जनयोर्मतौ ॥ , 

०५।5। ऽ।5।5। ० गोपतिष्पः 



स्मा | ५१९१७ 

रामा--गीतारङ्कारः (कताटीमेदः, 

हतमेकं भवेधत तालोऽयं खण्डसंज्ञकः ¦ 

रामा तेनैकताी तु गीयते गायनोत्तमैः॥ ` 
संगीतसारः 

रामाक्रीडम् 
करतुवर्णनसंयुक्तं रामाक्रीडं पु भाष्यते । 

रमामात्यः 

छ्वरमेककलानिधिकारः । अयं विजयनगराधीश्चस्य अङिय- 
शमराजस्य स॒ख्याभरितः सेनापतिः कोण्डवीटिनगराधीश्वरः 
बयकार (वार्गेयकार) बिरुदान्वितः महाकविरन्धभाषायाप्। 
कारः के. प. १५५०। कल्िनाथदौ हि बोऽयम् । 

रामामनोहरी-मेररागः (मारवगौरमेरजोऽये रागः) 
रागे रामामनोहारे आरोहे धवतं लयजेत् । 
उभयत्रापि षम तयजेदौडवषाडवे ॥ 

भये रागः धेवतषेभहीन ओौडवः। रियो षाडवः । 

रायभारहुरुमथी--सखरुखागनृत्तम् 
स्थटस्थो रायवङ्काखो विना सूट कृतो यदा । 
तन्मध्ये तियेगूध्वे चेद्र्नेन यदा भवेत्। 
पद् वामेन निपतेद्रायभारहुरूमयी ॥ क 

रायवङ्घाटः- देशीनृ्तम् 
सूट बध्वकपादेन दक्षपादेन करटनम। 
तत रय चरणावृष्वै च विरीडतौ ॥ 

अन्तराङे भ्रामयित्वा निपतेद्धरणीतले । 
रायवद्गारुध्वाडोऽयं कथितः पूर्वसूरिभिः 

राला 

खोकप्रसिद्धो नियोंस विदोषः। 

रावणहस्ता-- वीणा 
वितस्तिसंमितो दैर्घ्ये दण्डो रावणहस्ते। 
पश्चज्गल्तप णाहो व्याप्रिकसुखरन्धयुक् ॥ 
शमरावृङ्गुरुदेर तु रकथं सुषिरं भवेत् । 
वदुष्वे तन्तरिकार्् पूर्वबत्परिकटपयेत् ॥ 
तदाङ्गुखायतं कमा चतुरङ्गरमानतात् । 
रनर प्रविहयावरिष्टा नाछिकेरस्य कपैरे ॥ 

तिर्यीनोभयमुखे रन्ध्रविन्यस्ततन्मुखे । 
बध्रीयात् सुृदीकृय नादनिष्पत्तिहेतवे ॥ 

कपरस्योरध्वरन्भरे तु चतुरङ्गरविस्वते । 

युष्कचमावपि हिते जीवां संखाप्य वैणवीम् ॥ 
तियेग्मन्थिषिनियो तां कन्रामे बन्धयेद् ढम् । 

कत्चिकागवलो वास्माद्यद्रः वेणुसमुत्थिता ॥ 
अश्ववाटङृतां तन्त्रं तत्रैवाबद्धय सारयेत्। 
रने भ्रवेदयतां तन्जरीं योजयेच्छङना दृढम् । 
यावत्तन्त्री टृढा ताचत् त॑ सफु आामयेच्छनैः | 

वामहस्ताङ््ठकेन रछुमूरं निपीड्य च । 

तन्त्रिकायां निवेशान्याश्चतसश्वा्गरीरेढम् ॥ 
कोण दक्षिणहस्तेन वादनाथे यथा पुरा । 

` धृत्वा बादनतत्तवज्ञो वादयेत्त यथाविधि ॥ 
पूवे स्वरगताभ्याये ये खराः पूर्वपक्षतः । 
रावणीयमतज्ञेन कुम्भकर्णेन भूयुजा ॥ 
ते चत्वार श्वतप््मिरङ्गलीभिः कमादिह् । 

ज्ञेयं रावणहस्तेऽत्र द्विगुणा रावणोक्तितः ॥ 

रावणासप्रिसादात्स परसाम्राउ्यसंपद्ा । 
भरातिराबणेनायमुक्तो रावणहस्तकः ॥ 

कुम्भः 

राचणहस्ता- वीणा 
सवणहस्ताया उत्पत्तिस्तत्ताभ्याये नान्येन सस्यकथिवा तस्या 

सङ्कदः । वारिधिमधभ्ये मन्दराचं शङ्करमुदिर्य रावणस्तपस्तपे। 
तेनतुषट शङ्करं दशाननस्तेषयिरुं स्वशिरं से नव निकुय समिद- 
दृ्टने जुहाब । तेनाप्यतुष्ट मगवन्वं केन मार्गेण तोषयामीवि 
चिन्तयन्नासीत्। समीपवने वेणेस्सङ्गषौज्ातं ; श्ुतिखरादिकं 
शरुखा गानेनाहै तं प्रीणयामीति निश्चि प्रकोष्ठन्मांसमुर्छृय 
स्तायुमाङष्टय कर डकौरेन तं हत्वा भगवन्तसुपावीणयत् । 
सोऽपि भगवान्भरसन्नो भूत्वा वरान् दत्वा असङ्गेन तस्य च 
बाद्यस्य रावणहस्तमिति नामाप्यकरत्। 

नान्यः 

रावणाचितः देरीतालः 
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हम्मीरः 

रासश्ः- प्रमन्धः 

आदितारेन सहितो रहितो गमकेभेवेत् । 
हषो द्योम्पटवद्रेयो रासकश्येति रक्षितः ॥ 

हरिपाखः 



सस्षफम् 

गणेरव्णैश्च माद्लामिः निबद्धस्स्मादसौ निधा । 
छगणेयैस्य रसस्य स तु सारखयो सतः ॥ 

पगणे चरणे यस्स्यात्सहैसतिको भवेत्। 
चगणे चरणो यस्य रतिर ङ्गस्स उच्यते ॥ 

तगणाचेसतु मदनावतारः परिकीर्तितः । 
मात्नागणेरविरचितो रास इत्थं चतुर्विघः। 
खण्डाक्षरादि, . .. . .. . .. . वर्धनात् । 

पश्चर्विंश तिसंख्याता रासक्ा वणसंभवाः। 

भिपद््ाहान्मात्रिकाः स्युः चरणादष्टमात्रकात् ॥ 

षष्ठिमालावधिज्ञेया रासपादास्सताखकाः | 

आलापोन न चेद्राह केचिदिच्छन्ति रासकम् ॥ 

ठेखकापथरञभूयस्स्वादिदं छक्षणं संघादान्तरं विना न ् राह्यम्। 
पण्डितमण्डली 

--गीतारङ्कारः 
चतुधा रासकः प्रोक्तो गीतवादित्रकोषिदैः। 
विनोदो वरदो मन्द्रः कम्बुजश्चेति कीर्तितः ॥ 

सन्गीतसारः 

रासकम् ` 
लखासिकास्समचारीकाः प्रतिसीरा पदान्तरात्। 

प्रविश्य इन्द्रश्च रङ्गे पा्वयोस्सह पातनैः ॥ 

ऋतूचितेन रागेण गीयमानेषु गायकैः । 
द्विपदादिप्रबन्धेषु देरीसूडस्तेषु च | 

गीतिषूद्रीयमानेषु वादेषु प्रस्तुतेष्वपि । 
खण्डञमण्डटखास्याङ्गचारीयोगमनोहरम् ॥ 

नानाबन्धमनोहरिगीताथामिनयान्वितम् । 
युक्त प्रवेशनिष्कामग्रसारेश्च विसन्धिभिः ॥ 

छोटिकामिहैस्ततषिः वायतार्ख्यादुगेः। 
छित नर्तने यः नर्तक्यो नयनोत्सवाः ॥ 

घोडा दादश्लाशी वा यस्मिन्नृयन्ति नायिकाः । 
पिण्डीवन्धादिविन्यांसिः रासकं तदुदाहृतम् ॥ 
पिण्डानां तु भवेत्पिण्डी गुम्भनाच्चङ्कखा भवेत् । 
मेदनाद्धेयको जातो कताजारोपनाहतः॥ 
एते नृत्तात्मना काय नास्यवन्तः क्रियाविधौ । 
सुक्कमायोद्धतेरङ्गनोयिकामिर्विंरक्षणाः ॥ 
वक्यस्यावधयो ह्येते पिण्ड्याया दश्यजातयः। 
म पदेनाभिधीयन्ते ह्यनुकायोनुकारिणः॥ 

५५१ राश् 

कामिनीभिभवो भवुशचेष्टितं यत्र चयते । 
रागादसन्तमाटोक्य स ज्ञेयो नास्ययसकः ॥ 

्वेरीमिति तामाहुः वर्णतालेन यत्र तु 
भ्रविरोर्छामिनीयुग्मं समचायोदिरिक्षितम् ॥ 
वामदक्षिणसच्नारेरद्ैस्तत्तसपरिष्कृतम् | 
ततस्तदेव वणौन्त अ।लीढ द्रयसंशितम् ॥ 

छोटिकामिद्रेतं तारं वाद्कानां प्रदरयेत्। 

पद्छघातुकसक्ञार्थः छेदस्तस्मासप्रवर्तते ॥ 

चृत्तेन विभजेस्खण्डेश्चतुर्भिखिभिरेव वा । 
धअन्योन्याद्धिकसव्वर: हस्ततरिर्मिथः कृतैः ॥ 

परिक्रम्य च निष्करामेत्ततोऽन्यद्वितय विशेत् । 
एककारस्तु निस्सन्धिः प्रवेशो निगैमस्योः ।; 

युष्पाञ्जरिग्रयोगस्तु मालातारेन योजयेत् । 
उभयोः पाश्चेयोः पश्चात् पाल्ाणि परविशन्ति च् ॥ 

बद्धा पणवतालेन रथ्यावणीदिबर्णकेः । 
शुष्कगीतप्रयोगेण ततो गायन्ति नायिकाः । 
ठतामिर्भयकगेस्मः नानानत्तप्रदरौकैः ॥ 

परित्धेकत् संयुक्तं पिण्डीबन्धं तु कारयेत्| 
ततो मह्लामिध तार ुष्कवर्ण्रयोगतः ॥ 

सुरजाक्षरवाय तु हन्यादण्ड तु दण्डकैः । 
एवं चृचक्रमेणादयो ह्यपसारस्समाप्यते ॥ 

भपसारतय चान्यदेवमेव प्रक्पयेत् । 
तव्लापि पूर्ववन्नृततै कामतस्तु ख्यक्रमः ॥ 

कथयेद्रासकस्यान्ते डुभाथ वचनक्रमम् । 
ब्रह्मादुग्धमहोदधो सुरगणेः पीत्वागरतं यस्तथा 
पिण्डी श्रह्धलिकाविरोष विहितो युक्तो रताभे्कैः । 
चित्ातो्परिक्रमेेययुतो भेदद्वयालङकृतः 

चारीखण्डसुमण्डलेरनुगतस्सोय स्तो रासकः ॥ 
शारदातनवः 

छताशशङ्धखाभेद्यकरुल्माः रत्तविशेषाः। चचरी प्रबन्धः ¦ 
वर्णः महतालो । खण्डः करणममूहः । तत्र खने द्रष्टन्यम् । 

--चृत्तख्पकम् 

सूत्रधारविहीने तु स्यादेकाङ्क तु रासकम् । 
चल्कृष्टनान्दी संयुक्तं कैशिकी भारतीयुतम् ॥ 
त्रिसन्धिकं पर्वपात्रै युक्तं आषाविभाषयोः। 
वीध्यन्तमण्डिरत.सुख्यनायिकं स्यावनायकम् ॥ 



रासकम् ५५१५२ 

मूर्खोपदेशसंरंभ गर्भामरोविवर्जितम् । 
उदृत्तमावविन्यासमुत्तरोत्तरसंभ्रितम् । 
केचिद्वदन्ति गोपानां क्रीडारासकमियपि ॥ 

श्युबङ्कर्.; 

रासकम् 
पिण्स्यादिबन्धलीटखाभिः षोडकञ्ञ दादशाष्ट वा। 
यतत नयन्ति नर्तक्यः तद्रासकमुदाहतम् ॥ 

पिण्ड्यादिति । पिण्डीवन्धक्ष्दे द्रष्टव्यम् । 
अनेकनर्तकीयोज्यं वि्लत।खख्यान्वितम्। 
भचतुष्षष्टियुगलाद्रासकं मसणेद्धवम्।। 

रासकमेदाः 
गसकस्य प्रमेदास्तु रासकं नाख्यरासकम् | 
चचेरीतित्रयः प्रोक्ताः. ....... . वेमः 

रासा- मात्रावृत्तम् 
चतुमात्राखयः ग ग. | विरदा्कः 

राहुलाचायः 
वङ्गेष्वय ताम्रकित्निगसीति ज्ञायते। काटः ६००. धय नास्य- 

ञ्ञाख्लस्य वार्विकष्पव्याख्यां रचयामास । 

राहु्टस्तः 

गुक्तण्डौ मिभरिताङ्गो राहोर्थे निरूपितौ । 

रि- ऋषमस्वरः 

रिक्तपूणंम्--उदरम् 
अन्वय रिक्तपूर्ण स्याद्मरोगे प्रयुज्यते । 

उदाने विकते कोद श्रमे श्वासे तथेव च। 
रिक्तपूरं प्रयोक्तव्य जटररं नास्यवेदिभिः ॥ त 

1 

रिक्ता-श्रतिः ` 
निषादस्य द्वितीया श्रुतिः। 

रिगोणी- वाद्यप्रबन्ध + 

यत खण्डत्रयं शुद्धः कूटेन्यैसतेस्समस्तकैः। 
पटर्विरचित यद्वा स्याह्र्णसरनिर्मितम् ॥ 

रीविः 

युक्तं चोपरामेन दिः प्रथगन्तानुषङ्गिणः। 
वाद्कारन्धबहुटकोखादछसमाङ्करम्॥ 

खद्धतध्वनिसंबन्धमन्ते च छण्डणान्वितप् । 
सा रिगोणीति कथिता सङ्गीतजञे्मनीषिभिः ॥ 

प्रारम्भे स्याद्विकस्पेन कयेमुट्वण बुधैः । 
दीपे यते प्रयोक्तव्यो रिगोणी वाधकोविरैः ॥ 

तदूङ्ञेशटपुशमः कार्यो रुकिते चत्तकर्मणि। 
दीप्रदत्तं सोपश्चमङृण्डणेऽयन्तखण्डके ॥ 

दाहरणं रल्नाकरे द्रष्टव्यम् । 

प्रयेकं द्विःप्रयुक्तनोपरमेनान्तयोगिना । 
युक्तं खण्डत्रय शुद्धःकूटैः खण्डे निर्मितम् ॥ 

पदेव्यैसतेस्समसतेश्च वद्धे वर्णसरेण वा । 
यस्यां स्याद्रादकस्थलमिति कोखादरूफखम् ॥ 

छृण्डणान्ता रिगोणी स्याद् दधती भ्वनिसुत्तमम् । 
शस्यासुदटरवण कायं वकलटि्पिकमुपक्रमे ॥ 

दीप्ृत्ते मवेदेषोपशमाहछिता मता । . 
छरित यदुहवण तदा तल्ङिते भवेत् । 

भग्यखण्डात्सोपञमच्छण्डणा दीप्रनर्व॑नम् ॥ ॥ 

रिङ्ावलिः- मेख्रागः ( मायामाख्वगौरमेखजन्यः ) 
(भा) सरिगमपधनिस. 
(अव) सनिधनिपधपमगरिमसशगयस,. 

मन 

रिभितः- करणधातुः 

धाती रिभितसंजञे तु रद्य गान्तगे मवेत् । 
| कुम्भः 

यत्रादौ ती प्रहारो दी छु स्यातां गुरुस्ततः । 
तृतीयो भवतीव रिभितो धातुरुच्यते ॥ 

नान्यः 

रिभितो द्वौ र्षु गान्तौ । | शानः 

रीतिः- राग 

षड़जग्रहा पञश्चमकांशयुक्तान्यासस्यतारष्वनिमभ्यमादयाम् । 
गान्धारमल्पामपि षडजमन्द्रं पूर्णस्वरा रीतिमुदाहरन्ति ॥ 

| नान्यः 



री्िकैशिकी 

षड्जग्रहा प्रमां मन्यासी तारमध्यमा । 
पूर्णील्पा गसमन्द्र। च रीतिरियमिधीयते ॥ 

मतङ्गः 

रीतिकैशिकी- रागः 
युद्धपश्चममभाषाङ्ग संपूण मन्द्रमध्यमा। 
समसखर खमायुक्ता तारषड़ज विभूषिता ॥ 

पद्चमांशम्रहन्यासा कैरिकी रीतिकेरिकी । 
महोस्सवे प्रयोगोऽस्या दर्चिंतः कश्यपादिभिः ॥ 

जगदेक: 

अस्य शोकस्य केररुभाषान्याख्यायां “तारस्रो वृषभस्येति ” 

पठितम्। 

-देरीतारः 

रीतितारे रघुः कायो गुर्धेकः प्रकीर्तितः। 
1 ऽ 

रीतिगौलं _ मेररागः (नटभैरवीमेरुजन्यः) 
(आ) सरिगमनिधनिस. 

(अव) सनिधमगंमपमगरिस. 

नन्दी 

मज्ज 

रीतिगोट :-मेर्रोगः 

रीतिगौके समारोहे ऋषभ वजेयेत्ततः। 
अवरोह पश्चम तु वजेयेदेष षाडवः।। 

भरनीमेलजोऽय गगः । परमेश्वरः 

रीतिगौरसतु संपूर्णो येवतादिकमूैनः । 
अवरोहे पवञ्यैः स्यान्न्यासांञ्चसरिभूषितः ॥ 

तृतीयग्रहरोत्तरगेयः।  अहोबिलः 

र्क्- सन्न्यन्त्रम् 

म्रहारादिप्रभवा वेदना । यथा-शक्यद्के ङक्ष्मणः। अन्येऽपि 

मनःक्षोभजननमनिमित्तदरौनमपि रुजापश्च एव व्याचक्षते । 

यथा--रुष्कद्रमगतो रोति आदित्यभियुख सितः । 
कथयत्यतिमित्त मे बायसे ज्ञानपण्डितः ॥ 

इति चारुदत्तवाक्यम् । 

शोकोऽयं मृच्छकटी्मादकासु न दश्यते। भोजोऽपि मृच्छ- 

कटीररोक इत्युदाहरति 

रुचकः- मणिबन्धमूष्रणम् 
करगोरके ततः 

सागरः 

५५३ ख्द्भष्णः 

रुचिरशुखी ८ भुवाम् ) एकोदशक्षरम् 
कमख्दलाक्ची नाम धुवाव्त्तम । 

रुचिरा धरुवावृत्तम् (नवाक्षरम्) 
आशये चतुर्थमपि चान्त्ये दीघाणि यत्र चरणे । 
प्रवेशिकी तु बहती सा नाम्ना तथेव रुचिराख्य।। 

राहूपराअद सोहं । भरतः 

मभ्यमोत्तमपाल्ञाणां रुचिरा करुणे रसे । 
तालो युम्मोपभङ्गोऽयं कक्कुमेन समन्विता ॥ 

नान्यः 

युग्मोपभङ्गः । चच्वत्पुटतारस्योपभङ्गास्तालाः। 
तेष्वन्यतमः। उपभङ्गरक्षणं छयताख्लक्षणे दत्तम् ॥ 

खञ्जा 

भष्टादशाङ्गटा देध्यां रुजा द्रततरा समा । 

एकादशाङ्गलखा वक्ते कबटानद्धकण्डले ॥ 

वामतन्दे प्रकर्तव्यं तदन्ते क्ुण्डलीद्यम् । 

तन्त्रीमिधारितं सम्यप्रराकाथ तु वादकैः ॥ 

रुकारो मुख्य काते बहुखे वादने भवेत्। 

रुकाररञ्जिता यस्मात्तस्मादरज्ञाप्रकीतिंता ॥ 
सोमेश्वरः 

रुदितमेदाः-(रोदनमेदाः) 
स्यात्कोपाद्रदितस्वरः सरभसेो देन्यत्तिथा शीफरो 

विचिद्ठन्नः प्रणयाद्धयेन विरसो हर्षोदयाद्रद्रदः। 

मन्ये क्रोधवक्े गता प्रणयीनी ह्येषा सदेन्या तथा 

श्रारम्भे रभसं वि मवुहूरं मन्दं तथा रोदिति ॥ 
ईश्वरदत्त 

रुद्रषण्टारः- मेख्रागः (नरभेरवीमेरजन्यः) 

(आ) सरिगरिमपमधनिपस,. 
(अव) सनिधमगस. 

म 

रुद्रपथ्वमः- मेररागः ( चक्रवाकंमेरुनन्यः ) 

(शा) सगमनिधस. 
(अव) सनिधमगरिस. 

मन्न 

रुद्रभूषणः--वाद्यप्रबन्ध 
यथा पृथक् परथग्बादयान्नवखण्डान्पुरञ्जकान् । 
नातिहस्वान्नदीर्घाश्च कृस्वा सम्यक् ततोऽपरम् ॥ 
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हस्वखण्डं प्रथग्वादयय रक्तं यत्पह्लबराभिधमप् | 

एन तु प्रतिखण्डान्ते योजय च्च ततःपरम् ॥ 

विचिच्रवाद्यसंपन्न दीघं कटञ्खण्डकम। 
अन्ते कुयात्तदा चाहुमनयो रुद्रभूषणम ॥। 

तमेव ताण्डिकां सर्वे दलश्ङ्गारकं जगुः । 
खोतोवहा यतिश्चात्र तारस्तु ब्रेप्सितो मतः ॥! 

कटाः कासः अथवा शेखरः । 

रुद्रवश्षः 
] ५५ [२ [५] 

रद्रवश्चस्य दण्डोऽत्र तयवश्िभिरङ्खः । 
ड्ध भित र रन्घ्रास्य पि रद्राङ्देमितं मध्यै ताररनप्रास्यरन्प्रयोः ॥ 

सार्थाङ्ग ट प्रथच्धाने रन्ध्रसप्रान्तयल्गम् । 

श्रीकण्ड; 

दाकर सल्ियवं सम्भूयान्तरतो मितिः। 

भादियलक्ष्मणास्यातं शेषे क्षणमस्य तु 
कुम्भः 

रुद्रवीणा 
सा्धैकादश्चमृष्िदैण्डः क्रियतेऽत्र तदुपरि च हित्वा, 
शङ्गलपच्चकमेकं रन्ध्रे तियेक्् चखच्छङ्कः । 

ऊर्ध्व तन्त्री सुषिरवदपरं षषठऽङ्गरे त्वचटङ्कुः । 

ति्यड्यातर तस्मान्मेढक उरध्वोऽङ्लात्परतः ॥ 

तुम्ब तदघोऽङ्गखतोऽश्रार्विदायज्कलान्तरेणान्यत् । 
नाभिद्रय सुवृत्तं सच्छिद्र उयङ्खखोश्चततम ॥। 

ककुभो थङ्गखमुचच्यतुरङ्गरदीषे विपुखुमसृणरिराः। 
वीणादण्डान्तगतदण्डोऽधः प्रक्ष उत्कीरः ॥ 

मेसोरुच्वः किञ्ित्घ्वदक्षिणतुरीयतन्त्रिकास्थाने । 
उयोचचान्यत्तिपदः स चतुरयःपल्मू धाः ॥ 

ददवेणुजाणुजीवोऽथ सारिकामेरुककुभवद्िपुखाः। 

एकादशाङ्गलटघुसारीदसकक्षमापद्री ॥ 

तुम्बाप्रमनुगता्रा बन्धाथं दोरका दढाखिगुणाः। 
तुम्बादिवन्धनादि तु खोकास्स्याद्रुद्रवीणेति ॥ 

सोमनथः 

दण्डोऽस्या रुद्रवीणाया मुष्येकादश्सम्मितः। 

श्रमदुङगश्चममितं सुषिरं तस्य कीर्तितम् ॥ 

दण्डस्योभयतो देयं कास्यसंवरकद्रयम् । 
पश्चात्संवरकं चात्र छवाकृतिरिरो भवेत ॥ 

द्ण्डस्य वेष्टनं सधेपच्चा्ध ठमिहोदितम् । 

तस्मि. . .. . तस्याः कर्तव्या सुन्दराक्तिः ॥ 

रद्रवीण' 

कक्कुभो रुद्रवीणाया विशि गाः परिकीर्तितः! 
ऊर्ध्वे शिरसि दातव्या छोहपत्रिसमन्विता ॥ 

मृरटन्त्रीसदुपरि न्यसेह्यदीं ततःपरम् ! 
दक्षिणे शिरसि न्यस्येच्छृतितन्वरीद्रय क्रमात् ॥ 

एव त्रिकक्षुमे तन्न वीणादण्डे निवेरायेत् । 
भङ्गुटोक्च तु््वरिरोऽङगष्टमात्रं तु पाश्ेकम् ॥ 

सप्राङ्कखान्तरं तस्मात्तुम्बमन्य निवेशयेत्। 
न्य ततश्चतुखिरादङ्गछान्तरमाक्षिपेत् ॥ 

शष्रादशाङ्गटमुख चक्रसे स्वरगभकम्। 

सङ्कम्भमुन्नते कान्तं वतुं तुम्बयुग्मकम्।, 

ओंन्नये किञिदधिकमनयोश्च भरास्यते । 
अधोङ्गलान्तरं पश्चाततुम्ब संस्थापयेद्रधः ॥ 

दण्डग्र्ठे रन्धयुतेऽस्याः सरस्वतिकां शुभाम् । 
संवरदयङ्गरोपेतां छल्लाकृतिरिरोयुताम् ॥ 

ततस्साधद्रथङ्गलान्ते एकां मोटनिकां न्यसेत् । 

पय्चाङ्गखान्तरं स्वन्यामग्रे वेष्टबिखान्विताम्।। 

पूर्वमोटनिकावेष्टरन्धमेकं समन्ततः। 
रोकराङकस्तु करतंञ्यो वतुरो बडिश्चाकृतिः ॥ 

तद्रन्धनगुण तस्मिन्वेष्टरन्प्रे निवेशयेत् । 
तत्पराथां तु मोटन्यां वेष्टरन्धे फु क्षिपेत् ॥ 

` तन्मोटिनी वृत्तरन्धरसदयै दण्डरन्धकम्। 
सुयन्तिते तु तत्रैव बध्रीयान्मुखतन्त्रिकाम् ॥ 
तावन्न भ्रामयेत्पूवां मोटिनीं च रसनः । 
न यावदेति स्वस्थानं तन्त्री यन्विारदः॥ 

अस्यारत्वश्टादङ्च प्रोक्ताः सारिकाः पूर्वसूरिमिः। 
तासां ब्रहत्तरा अष्टौ दश क्षुद्राः प्रकीर्तिताः ॥ 
एतास्तु तारबादिन्यः तिष्ठन्ति पदिकोपरि। 
वितस्तिमाल्पदिकाङ्गष्ेोऽयास्तु गभेकः ॥ 
तावच्छ्रन्यस्तु कर्तव्यो यथादण्डे स्थितो भवेत् । 
मदनस्य च सिक्थस्य योगेन सुरृदीशता ॥ 

बृहतीना तुं सारीणां खननीयं तट कमात्। 

एतास्तु सवोवययेः कथितास्ञ्यज्गखा बुधेः॥ 
स्थाप्या दण्डस्य ताः प्रष्ठ यथा रागस्वरं पुनः । 
मदनस्य च सिक्तस्य योगेन सुदृदीङृताः ॥। 

सवासां खोहकछिका मस्तके स्युस्युयन्तिताः । 
एकाङ्गरोचवाः क्षुद्राः स्युरिति सारीविनि्णंयः ॥ 
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एव विनिर्मिता रुद्रवीणौ जनमनेहरा बाद्यित्वावरोहेण ताडयेद्धिवतं ततः। 
अस्य रिक्षा तु कर्तव्या दाक्षिणात्योपदेशतः ॥ | इयत मधभ्यमादेस्तु सस्थान प्रथमे नतम् ॥ 

नारायणः 
स्स्थानत्रितयेऽन्यस्मिन्नारभ्य सायनं स्वरम् । 
दथर्थमर्थस्धितं चत हिगुण च स्वरं क्रमात् ॥ 

समारुह्य पुनः कर्यार्स्वस्थानं प्रथम यदि । 
मध्यमादेरभिन्यक्तिसतद्ा सञ्जायते स्फुटम् ॥ 

वीणादृण्डप्रमण तु मुष्टिद्रादयरभिः स्पृतम् । 
तस्मिन्मुष्टिलये चामे टयक्ट्वा मेरु्विंधीयते ॥ 

सोऽपि द्रथङ्कढमानेन मेरुर्न्नतं उच्यते । 

ततोऽपि तिरृमात्रेण सम्मतः कदे उन्नतः।। त पपू स्वराभावे षाडवौडवकारणात् । 
उन्नतावपि दीघा स्त्वतुरङग ख्मानतः । स्वरान्परान्समारोहरखस्थानेषु यथाक्रमम् ॥ 
सथानकान्यपि चत्वारि कष तु पवमानतः ॥ सर्वेषामपि रागाणामेष साधारणो विधिः । 

ऋमादुचचतराणि स्युरानुकरल्यानि वादने । एतास्तु किञ्नरीः प्राहुः रुद्रवीणास्यया जनाः ॥ 
तत्ककषदक्षिणे भागे दण्डस्य योजयेद्रधः ॥ वेमः 

मेरुतोऽङ्गलणिनाप्यन्तो मुष्टियुग्मेन कदेतः। एताः । ब्त, मध्यमा, ठष्वी, किन्नयैः। 
मेरोरधः प्रदे यो 

रथः देश ठ न्ब रौ बोजयेहुधः ॥ शुद्रसावेरी- मेकरागः (मायामाख्वगोरमे रजन्यः) 
दण्डतुम्बकयोर्मध्ये तुम्बको दण्डकारिणी । (आ) समगमपयस, 
वक्ष्यते मोर्णिकानां च मेरतो वामपाश्चेयोः | (अव ) सनिधपचनिधमगरिगमस,, 

तन्त्रयस्तु स्वरसिद्धथथं चतसखो मेरुकदेयोः । मष 
बदन्यायाः सस्वरादीन् प्रादीन् द्वि तीयकाः॥ रुद्रहासः- राग 

रे अग्रे अवशिष्टे सो मन्द्रस्योक्ता अधो पुनः । षड्जांशकमरहधरो धृतसान्द्रमध्यो,ऽपन्यास.--पञ्चमरञ्ितान्तः 

दण्डस्य दक्षिणे भागे तिसरोऽन्यास्सस्वदे शतः ॥ लयक्तस्तथर्षभनिषाद् रवः. - .+तारास्पदस्फुरितधेवतरावरम्यः॥ 

सखरसंवाद्सेद्धययथ ताश्च स्युः श्रतिसंज्ञया । षड़्जर्षभमूरछोत भीमस्य प्रियतानवान् । 

मेरुस्थाख्ष्टमांदोन स्थौस्ये स्यादुत्तरोत्तरम् ॥ स्मराधिदेवदश्वङ्गारे रदरहासः प्रकीर्तितः ॥ 
नान्यः 

तन्त्रीणां त्न सम्बन्धो दोरकेरपि सङ्गतः । ५ . 
सलेस्तुषाप्रमाणेन पकोऽरेन निर्मिता ॥ पड्जम्हाङायुक्तो सापन्यासोऽथ पच्चमान्त्च । 

| ऋषभनिषादलयक्तः सर्द्रहास धतारस्स्यात् ॥ 
अथवा पटसुत्रेण या सा जीवा सुखभ्रदा। मतङ्गः 

कदैतन््री मध्यदे तां जीषां स्थापयेद्रधः ॥ रुद्राभिषेक मेलरागः (भायमाख्वगोकमरजन्यः) 

सा ेथिस्यं समुरपाय करोति मधुरध्वनिम्। (आ) सगमपनिस. 
खारिकायाश्च संबन्धो मधूच्िष्ेन सम्मतः । (अव) सधमगरिस. 
एतहक्षणयुक्ता या रुद्रवीणेति कथ्यते ॥ + 

भहोषिलः र्रुः- स्वरजति ४ 

रुद्रबीणावादनक्रमः लिषष्टिसंख्यैस्संमरोक्ता रुखरित्येवमीरितः । "क्त 
च पतम् 

किन्नयौ रुद्रवीणायाः सांप्रतं वादनक्रमः। मू_ दन 
दिड््रालदनार्थन्तु कथ्यते वेमभूभुजा ॥ म नी 

तत्तद्र्णप्रभादीनं यत्त्रक्षमिति स्मृतम् । 
तत्रागौ मधभ्यमादेस्तु कथ्यते वादनक्रमः। ५ त 
विधाय खायिनं मन्द्र मध्यम ...... ॥ € 

रूपम् गभसन्ध्यङ्गम् 
समारुह्य यथक्रमम्। चिललार्थसमवाये तु वितर्को रूपमिष्यते ) 

षड जतस्स्थायिपयेन्तानेतान्पश्च लगोन्पुनः ॥ भरतः 



खपम् 

प्रथा- रललावस्यां दहितीयेऽङ्क “ म्रसीदेति न॒यामिद्मसति 

व्. न घटते” इत्यादिराजबचने बिविलाथोनां समवाये 
संभावने सर्वविषय एव विरुद्धस्तकरेः इदं नोचितं इदं नोचितं 
इति प्रतियुक्तिपयैन्तः। युक्तिस्तु नियतभ्रतिपत्तिपयेन्तेति विशेषः। 
हपमिति चानियताकृतिरुच्यते । तल बिेषप्रतिपत्तिरिदात्युप- 
चाराहयपदेशः ॥ 

सभिनवगुः 

नानाषूपाणाम्थानां संशायोऽनवधारण रूपमिव षूपम् । 
नियतो द्याकारो रूपमुच्यते । मुखसन्ध्यङ्गात् युक्तेः कृयविचार- 
शूपत्वेन नियताकाराया अस्य मेदः । अन्ये त्वधीयते खूप 
वितकेवद्रक्यमिति । अन्ये तु चिलाथ रूपकं वच इति पठन्ति। 
यथा- वेण्यां चित्रसङ्गामवणंनप्। 

रामचन्द्रः 

रूपं सन्देदकृढचः । सिंग: 
मृदङ्गे करणमेदः 

विभक्तकरणं श्पम्। यथा- द्ंधैदेषेषे किटिमाकिरि 
माघटत्ति घटमत्थि घदुगुद किरिकिट करिह दोघे छ इति। 

भरतः 

--अवनद्धे करणम् 
क्रिया यत्र विभक्ता स्यान्युरजे पणवे तथा| 
विभक्तषटरण ततं शूपमाहूर्मनीषिणः ॥ 
गुरुदय मदङ्गे स्यादन्यत्र र्घुनी गुरुः । 
एवमक्षरविन्यासादूपर स्यात् (तद्धि तदयथा) ॥ 

मन्यः 

करणम् 
मुख्यवीणाप्रयुक्तस्य गुवौदेभञ्जनेन यत् । 
युगपद्वादन रूपं विपञ्च्यादिषु तद्यथा ॥ 

वाद्यते गुरुयुख्यायां यदा दरे घुनी तदा । 
विपञ्च्यादौ यदा त्वस्यां छसतदान्यासु दद्रयम् ॥ 

--वीणाकरणम् 
मुख्यवीणा प्रयुक्तं यद्धक्त्वा गुवादि बाद्यते । 
युगपत्तदन्यासु तद्रे तद्विशागतम् ॥ 

छषुनी दवे विपञ्च्याद्यै तथा स्यातां यथा लघुः 
एकाऽस्यां बाद्यतेऽन्याञु तथा वायै द्रतद्यम् ॥ 

कुम्भः 

भक्त्वा । भञ्जन करत्वा । एतत्करणं मत्तकोकिटास्यवीणायां 
भरतेन निदितम् । अत्र सुख्यवीणायां यत्र गुरुः तं भङ्कत्वा 
छघुद्रयरूपेण विपञ्च्यादिषु युगपद्रादनं रूपमिति भावः। 

खप्पर 

रूपकम् 

रूपकं द्विविधं नास्यरूपेण ईत्तगीतशूपेणेति । नास्यरूपकं 
ू्वराजचरिते, अथवोतायकथा। नटेय॑सपरददयैते तन्नास्यम् । 
तत्र सृत्तगीतानां प्रवेशो नास्ति। यत्र नृत्तगीतानां समन्वय- 
स्तन्यत्तरूपकमित्युच्यते। यथा-डोम्बीप्रथृतीनि । नाटथसूप- 
काणि द्रौव भरतेन गृहीतानि । तेषु नाटकप्रकरणे प्रधाने । 
तच्छेषाण्यष्ठौ रूपकाणोति भरतामिप्रायः । महेन्द्रविक्रमेण 
भगवदज्जुकाग्रहसने सूत्रधारमुखेन “श्रकरणनाट कोद्धवासु पारे- 
हाखगडिमसमवकारव्यायोगभाणसल्ापवीथ्युल्स॒ष्टिकाङ्कप्रहस 
नादिषु दरजातिषु नास्यरसेषु हास्यमेव प्रधानमित्ति प्रहसनमेव 

(५, 9) 

प्रयोक्ष्यामि" इत्यक्तम्। 

तन्मते नारकप्रकरणाभ्यां द्वादश्चरूपकाणि भवन्ति। तेषु 
भरतेनालुक्ते सह्ापकोष्टोप्यके गृह्येते । कोहखादयस्तु सहाप- 
कोह्ोच्यकरूपके नृत्तजातिष्वन्तभावयन्ति । विष्णुधमो्तरे 
प्रकरणनाटकोद्धवानि दहरूपकाणीति ताभ्यां सह दशोक्तानि । 
षशूपकाणि भरतमते दश । यथा- 

नाटकं सप्रकरणमङ्को व्यायोग एव च | 
माणस्समवकारश्च वीथी प्रहसन डिमः 

ईंहामृगश्च विज्ञेयो दामो नटथलक्षणे॥। 

हरिपाखमतम्- 

ज्ञानावतरणं पूव द्वितीयं नाटकं भवेत्। 
तृतीय तु प्रकरणमङ्को व्यायोग एव च ॥ 

भाणस्समवकारश्च वीथी प्रहसनं डिमः। 
इंहासरगः स्याह्टटकमेरापकमितीरिताः॥ 

इति दादयोक्तानि । भगवद्ञ्जुकासूत्रधारवाक्येन पार इति 
कश्चिदूपकविशेषोऽस्तीति ज्ञायते । मगत्रद्उ्जुकादरेषु वार 

इयपि शब्दो दर्यते । वारो वा पासे बेयद्यापि संशयः । 
नत्तपारः नाल्यपारः नात्यधारः चृत्तसार इति पारश्दस्य बहवो 
रूपभेदा: नास्यशाख्न्याख्यानादर्ञेषु टरयन्ते । नृत्तपारो 
रूपकविरोषः । तस्मिन्नङ्कमध्ये नाटकान्तरं पुनस्तस्मिन्न! कान्तरे 
नीट कान्तरं इति करमेण बहूनि नाट कान्यन्तरान्तरभावादुदरयन्त 

इति नाटथायितङाब्दव्याख्यानेऽमिचवगुप्तप्रोक्तव चनादवगस्यते। 
तेनेबोक्तं नाटथायितं एकस्प्रे खप्रान्तर वदिति । उदाहतं च 
सुबन्धुकतनास्यपाराख्यग्रन्थादेकं प्रघट्कम् । तत्र चिन्दुसारः 
तस्य सचिवा अङ्के प्रविङन्ति। उदयनवासवदत्ताचेष्ितं चिन्दु- 
सासे नाटयति । मध्ये उद्यनश्च बिन्दुसारकथां नाटयति । 
तदन्तरे उद्यनश्च पद्मावती प्र्योतचरितानि नाटयति, इयान्तर- 



र्पकः 

क्रमो दृदयते । युबन्धोभरन्थादन्यः न कोऽपि नृत्तपारः टद्यते 
श्रयते वा। तज्नातीयकं शूपकमस्तीति मेन्द्र विक्रमवचनाद् 
ज्ञायते । 

रामायासोपणान्नेतुः स्याद्स्मिन्ूपकामिधा । 
जग-मल्छः 

--वाधप्रमन्धः 

यलेद्राहः सिव स्यादोतावायपूर्वकः । 

सपाटकेर्वर्णपदैः प्रान्ते च कृतदेक्रतिः। 

प्रबन्धोऽसो मध्यलये छण्डणो शूपकामिधः ॥ 
सोमराजः 

-रागवधनाङ्गम् 
रागवधेनराब्दे दरष्टग्यम् । 

रूपकः--प॒वारङ्कारः 

बद्धो शूपकतालेन पकः परिकीर्तितः 
भादौ द्रतो घुः पश्चात्ताले रपकनामके ॥ 

तेन रू्पकनामाय विज्ञातत्यष्षदक्षरः। 

सरि सरिगम, रिगरिगमप 

प्रबन्धः 

शूपकाख्येन तालेन रगिर्गोयो मनोष्रेः । 
उद्राहध्रवकाभोगा इति रूपकटक्षणम् ॥ 

वेङ्टमखी 

दरिपारः 

रूपकम्- अणुङ्कारः 
स्वविकस्पेन रचितं तुस्यावयवरशक्णम् । 
कि्ित्सादइयसंपन्न यद्रूपं ्पकं तु तत् ॥ 

(उ-म् ) पद्याननास्ता: कुसुदप्रभासा विकोशनीखोतरचारुनेत्राः। 
वापीक्ियो दंसु: स्वनद्िर्विरेजुरन्योन्यमिहारपन्यः॥। 

भरतः 

-निबद्धमेदः | 
आरोप्यते गुणग्रामोपाधिकं यत्र नायके । 
रामादिस्व महीभता तदरूपकञुदीरितंम् ॥ 

कुस्मः 

_ वाद्प्रबन्धः 

ओतां कुत्वा द्विरुद्राहः सङ्खद्रा व्यापकाक्षरेः । 
सपारेर्विहितो यत्र प्रान्ते रचितदेकृतिः ॥ 
मध्ये टये छण्डणस्स्याद्रेपकं तन्निरूपितम् । 

„ । 

| दाज्ञः 

५५५७ रूपपसाधास्तिः 

रूपकः ~ ध्रुवतारः 
~. भ 

आदीं द्रतो छघुः परश्चात्ताले रूपकनामके । 
वेङकटमखी 

सूपनारायणः-- देशीतारः 

छगपादौ छगौ पश्च रूपनारायणाहृये । 
5.422.158 कुम्भः 

रूपभेदः- नम 
रूपेण मेदकरण रूपभेदो निगद्यते। 

सेरः 

ङूपवती--बीणा 
कच्छपी वीणाया नामान्तरम्। 

रूपञद्धम्- नमं 
केवलेनैव रूपेण जनताहासकारि यत् 
तन्नम काव्यबन्धेषु शू्परद्ध निगद्यते ॥ 

सर्वेश्वरः 

रूपरोषः-- वीणाकरणम् 
यदा विदध्यादिच्छेदं विदायौ मुख्यवेणिकः । 
तदान्यासां वादनं यद्रूपशेषं तदुच्यते ॥ 

कुम्भः 

मत्तकोकिलायां यदा विरामो गृहीतः तदाऽन्यासु विपन्न्व्या- 
दिषु वादको विरम्बितखयेऽन्यद्वादयेत् स हूपशेषः । 

--अवनद्धे करणम् 
पुष्कराणां विरामे तु पणवाः प्रपूरणम्। 
वाद्याक्षरस्य क्रियते रूपशेषः स उच्यते 

नान्यः 

रूपरोषम्--करणम् 
यदा विदारीविच्छेदं कुरुते मुख्यवेणिकः। 
तदाऽन्यसां वादन यदूपशेषे तदुच्यते ॥ 

शाज्ञः 

--पुष्करवाये करणम् 
करणानामविरामे रूपरोषः। यथा--सखुखुणा खुखुणा खसखणा- 

ह्याणहा खेखखा महा खद् मप्पहावाद्यमिदं शूपरोषं तु। 
भरतः 

सूपसाधारितः-रागः 
` निषादीषड़जमध्याभ्यां रिपष्ठस्पस्सकाकलिः। 

षपड्जांरो मध्यमन्यासो रूपसाधारितो मतः ॥ क 
- 



रूपसाध।रितम् 
रेचितः 

४ निषादिन्यां तथेव च। रपि मेखरागः (हरिकाम्मोजीमरजन्यः) 
र | षद्अमदन्याखसमन्वितः ॥ (भा) सरिगप्रधस. 
मभ्यमाशिः पड्चमे च रिषभे स्वर्पतां गतः । (अव) सधपगरिस, 
सकाकणिकः प्रसन्नमध्यालङ्कारभूषितः ॥। मल स्वरे: पूर्णश्च षड्जादिमूैनासङ्गमस्थिरः। 
एते साधारिताः भोक्ता रागा रागविचक्षणैः ॥ यु्िरागण्यानम् । हरिः रसाङतरुमूखगां निजवराङ्राय्यातखां 

रूपसाधारितम्_ रागः करे निहितपुरतकां कपिकारिनादाश्धिताम् । 
षड्जा मध्यमन्यासौ हयपन्यासस्तु धैवतः । ज मदविधूणितक्षीं सदा 
षड्जमधभ्यानिषादिन्योरद्धतं बर्वन्निगम् ॥ एद्र्वसन भयां हति भजामि रेगुमिकनम् ॥ रगारं 
शरङ्गारेऽद्भतसंबद्धे निषादान्तं कदाचन । स्वकः 
जातं कन्दपं (देवरं धारितं ध दप ( देव्य) रूपसा स्तम् ॥ व प्रोवायां पादयोः कर्यो: हस्तयोश्च भवन्ति तत्। 
षड़जमभ्यानिषादिन्यो रूपसाधारितं विदुः । प क रिभदाचः षड्जांरो मधभ्यमन्यासो निषादान्तः कचिद्धवेत् ॥ | 

कमय. भथाहं रेचकान्वक््ये चतुरो मुनिसम्मतान् । 
सूपाङ्गी-मेररागः (सरहरमरयामेरजन्यः) गणिक्ण्ठकटीपादिरेषेण समुद्धवन् ॥ त अशोकः (भा) सरिमपनिस. । (अव) सधनिपमगरिस, अथ भरतमुनी ्राभिमल्या निगदति रेचकठक्षणं नरेशः 

| मथ करचरणकदीषु कण्ठदेरो पुनरुदिततद्वस्थतिर्भनीन्दरः॥ 
रूपावती- मर्कर्ता राग: यदपि च गदितोऽङ्गहारमध्ये सुनिविनुतो नयु रेचकस्समसतः। 
व नव तदपि च प्रथरुच्यते यतोऽयं फलजनने गदितः प्रथक्समर्थः।। 

मन्न 
कुम्भः 

रूपेच्छाकथनम् _ नम रेचितम्-हस्तप्राणः 
स्पेण स्पष्टमाच्टे संभोगेच्छां यदायताम् । धङ्कुलीनां प्रचनाद्रचिते परिकीर्तितम् । ` 
रूपेच्छाकथर्न तन्तु कथ्यते तत्त्ववेदिभिः ॥ | शारः 
न त - नृत्तहस्तमाणः 

रेखा--देीसासाङगम् | मणिबन्धावधी यौ तो करौ सम्यक् प्रसारितौ । सवे स्वे स्थाने निविष्टानां सोभातिशयञ्ञाकिनाम् । रेचिताख्यमिति स्यातं सर्वहस्तेष्वयै विधिः ।| 
ससोष्ठवानामङ्गानामनङ्गोदयकारिणाम् । । +वार: 
मनोहरासिितियातु सा रेखेयमिधीयते ॥ ॥ स्दतेन्विति पताखादिदेष 

रेगुिः--मेररागः रेचितः-अङ्गहारः 
रेगापी बजयेत्कौच्चनिषादावुभयत्र च । सखस्तिकरेचिताधरेचितवक्षःस्वस्तिकोम्मत्ताक्षिप्रेचिता्मत्तलि- 
रागोसावौडवस्तस्मादेशान्तरमनोहरः ॥ 

माखवगोरुमेखजोयम्। भस्य प्रसिद्धै नाम रेवगप्तिः। चऋश्नो 
मध्यमः। उभयल्ल--अरोहावरोहयोः । 

रेषकनिषुटरुजक्गतस्तरेचितनूपुरवैशाखरेचितयुजगाश्चितदण्ड - 
रेचितङृचक्रमण्डलबृश्चिकरेचितवृश्चिकविवत्तविनिवृत्तविवर्तित - 
गर्डप्टुतमयूरङकितमर्पितस्खकितप्रसर्पिततटसंघष्टित ब्ुषभक्री- 

परमेश्वरः । डितलकलितोरोमण्डलटकषफटीदिन्नानां प्रयोगे रेचितः। ` 



रेचितनिङकटकम् 

---अधर्ः 

ईषन्चलितपथेन्तो बिखासे रेचितोऽधरः । 
विप्रदासः 

सृकप्ररोहनाद्ज्ञेयौ रेचितौ दरनछदो । 
योऽयेते प्रयोक्तमिः ॥ 

सोमेश्वरः 

चरनास्सृक्देरास्य रे चितरिस्थर विभ्रमे । 
ज्यायनः 

_ हड़किकहस्त<: 
स्कन्धस्य सुरणेनापि तजैन्यङ्गष्टषाततः । 
वाद्यस्योत्तम्भकरणद्रेचितो जायते यथा ॥ 

देदेथांथां टेरे ह्च ह्य हदये ह्न ह्च । 

रेचितनिकुटकम् करणम् 
रेचितो दक्षिणो हस्तः पादर्शवोदरष्धितो यदि। 
वामो डोलायते डोखः स्याद्र चितनिङटरकम् ॥ 

रेचितवर्तना 
हसपक्षौ स्वस्िकाच्ेत् विच्युतौ स्वरितश्रमौ । 
रच्येते रेचितौ यत्न सोक्ता रेचितवर्तना॥ 

रेचिता- करी 
रेचिता तु कटी ज्ञेया भ्रमणेन समन्ततः । 
श्रमणे सा प्रयोक्तव्या नान्त चृत्ते च कोविदैः ॥ 

वेमः 

भ्रः 

श्वरेका रितोर्क्षप्ना रेचिता नर्तने मता। 

--भ्रीवा 
या म्रीवा विधुतभ्रान्ता सा मता रेचितामिधा। 
वपरे मथनेप्येषा नियुक्ता सृत्तपण्डितेः॥ 

मथने, अङ्गभदनम् । 

रेचितौ नृत्तहस्तो 
कृत्वोत्तानो पताक प्रागथ कुर्याद दरत भमी । 

इईंसपक्षौ पाश्वैगतौ तावुक्तो रेचितो कयो ॥ 

भोः 

- भशोकः 

५५५५९, 

प्रयुक्तोऽयं ससिंदेन दैत्यवक्षोविदारणे । 
उत्तानौ प्रस्तौ केचित् पताकौ रेचितौ करौ ॥ 
तन्नष्टं विभ्रदासस्य प्रायो रक्ष्येष्वदडोनात्। 

प्रसारितौ तथोत्तानतलो हस्तौ तु रेचितौ । 
द्रतश्रान्तो हसपक्षावथवा रेचिती मतो ॥ 

यद्वानयोर्भिखित्वामू रक्ष्मणीरक्ष्मसम्मतम् । 
हिरण्यकरिपोर्वक्षोदारणे चहरेर्मती ॥ 

रेणुका --श्रति 

पद्मस्य प्रथमा श्रतिः। 

रेफः 

विषरदासः 

पाल्कुशिकि सोमः 

` देनवसन्तः- मेररागः (हरिकाम्भोजीमेरुजन्यः ) 

(आ) सरिमधनिस. 

(अव) सनिधमगरिस. 

रेफः- वादनम् (उभयहस्तव्यापरारः) 
दृक्षिणानामया यत तन्तरीरन्तर्निहन्यते 1 
वापरस्य मध्यमाङ्गुल्या बहिस्त रेफमूचिरे ॥ 

धतुः 

रेफस्त्वेकस्वरो घातः क्रमात्स्वाङ्गलीकृतः । 

--वीणायामुभयहस्तव्यापारः 

दक्षिणानामया नन्ती यदान्तः सः प्रहन्यते । 

वाममध्यमया बाय रेफो नाम भवेत्तदा ॥ 

---न्यञ्ञनघातु; 

कराङ्गलीमिस्सवोभिः कऋमादेकस्वरो यदा । 

यस्तु सवोङ्गलीमिः स्यस्प्रहारः कमवानिह । 
पर्यायेणैकतन्छयां तु रेफ इत्यसिधीयते ॥ 

सवाङ्गलिसमक्षेपो रेफ इत्यमि धीयते । 

-होड़किकहस्तपाटः 

रेफः स्यारस्कन्धसंक्ेन सकाङ्गछिताडनान्। 
सद र्धोस्चे चंद्रः ्भैहेरेसचंद्रः चेहेद्रः। 

शङ्गः 

कु््मः 

नान्यः 

भरतः 



गतम् . ` 

रेराजितं- मेर्रागः (नटमैरीभेरुजन्यः) 
(आ) सरिगसपधनिस. 

(अव) सधनिप्मगरिस. 

रेवगुप्रः--राग ध 

आर्षभीमध्यमोत्पन्नो रेवगुप्तोऽथ छक््यते । 
षड्जप्रामांशकश्येष मध्यमान्तविराजितः। 
सश्रसन्नाध्यलङ्कारो रेवशुप्र इति स्मृतः ॥ 

वीररोद्राद्ुतरसे ताने जीवनसंज्ञके । 
अभिरुद्रतायां मूरछीया .-- मध्यमाश्रुतो ॥ 
आर्षभ्यां ऋषमेऽप्यंरान्या नयोष्षड़जवर्जितः। 
नितसम्रामगुप्रेन रेवगुप्तः प्रकीर्तितः ॥ 

लार्षभीजातिसंभूतो ऋषभांशस्तदन्तकः । 
पूणो रेवराप्तसतु विदरद्धिष्षडजषाडवः ॥ 

रेवगुप्ो रिग्रहांो मान्तो मर्षभसोत्कटः। 

मधभ्यमार्षभिकाजास्यो रेवरुप्ोरिरंशकः। 
मध्यमन्याससंयुक्कः संपूर्णो गीयते बुधैः ॥ 

--प्रथमरागः 

स्यद्रेवगुप्रो रिषभग्रहांश- 
स्तन्न्यासकः पच्चमव्जितोऽयम्। 

गान्धारमन्द्रस्सनिषादमध्य- 

प्राञ्यश्च देशीकरणे प्रगोयः ॥ 

रेवतीहस्तः- रेवतीमत्पयाङृतिः 
भरतार्णवसंप्रोक्तो गजदन्ताभिधश्चलः। 
ईैषत्कुक्ितरूपश्ेद्रेषत्यां संप्रयुस्यते ॥ 

रेवत्यमिनयः 
गजहस्तचाख्नेन कर्तव्यः| 

रेवा-मेख्रागः 
गोरीमेरसमुद्भता षड्जोद्राहेण मण्डिता । 

मनित्यक्ता सदा रेवा गपादियमर्स्रा ॥ 
कृतीयप्रहसेत्तरगेया । 

५६० 

दरिः 

कद्यपः 

नारायणः 

महारण 

अहोनिरः 

रोविन्द्कम् 

रोधः--प्तिमुखसन्ध्यङ्गम् 
निरोधस्य नामान्तरम् । 

रोपाश्चः- चित्लामिनय 

समा दृष्टिस्समे शीषं किञ्ित्सुची तिहस्तकः। 
स्रीणां रोमाग्वनविधो दरीयन्ति मनीषिणः। 

निनायकःः 

--साविकभावः 

स्परीभयरी तष्टवैः छओोधाद्रोगाच्च रोमाव्वः। 
मुहुःकण्टकितत्वेन तथोर्लुकसनेन च । 
पुटकेन च रोमान्चै गालस्प्तेन दयेत् ॥ 

भरतः 

इष्टरपरोसदषायेः ्ोधरीतभयैरपि । 

रोमाच्रो जायते ते गात्राणं कण्टनकैदँरौयेत्। 
। सागरः 

रोमाच्रः कोधरुगमीतिदर्षी तादिमिभेवेत्। 
शारदातनयः 

भादिशब्देन विस्मयोत्साहादयो गृह्यन्ते । 
नरर्सिहः 

रोविचक्षम्- हसतः 
दरे भ्रसारिताङ्कष्ठतजेनी यत्र वक्रिता । 

तिखस्त्वन्यादच ससष्टा रोविचक्ष तदीरितम्।। 
उमा 

 रोविन्दक्रमू--सप्तगीतमेदः 
अथा्ान्ते च मात्राणां ताशाम्ये यथक्रमम्। 
चतुदंश्यां च पद्म्यां मातायो तार इष्यते ॥ 

षष्ठी तु मद्रकान्त्यावन्मान्ना रोविन्दकस्य तु । 
तव्राष्टकरमाद्यायाः मात्रायाः स्यादुपोहनम् ॥ 

पूर्ववत् त्रिकं कायमन्यासा ्रत्युपोहनम् । 
पादः पूर्वाऽयमपरः तदवदन्यपद्ः स्मृतः ॥ 

कलाखासु योन्यायु वर्णैः पूर्वस्य गीयते । 
स च द्ितीयपादादौ स च प्रस्तार इष्यते ॥ 

द्वितीयपादे प्रस्तारः शरीरे द्िकलोत्तरे । 
तत्रोपवर्तने के्िदिष्यते पूर्ववत्तु तत् ॥ 

तत्रादौ विवधं काय प्रवृत्तमपि वा भयेत्। 
निवृत्तयस्तथा कायो मध्ये त्रिचतुराः स्मृताः ॥ 

भरतः 



रिणी 

अवमस निवृत्ते स्यादुत्तरान्ते च शीर्षकम् । 
अस्यादावेककं निय प्रवृत्त चाप्यतः परम् ॥ 

पादादिषु यथेष्ट च योक्तव्ये विवधकके । 

पूर्ववदिति शरीरे बिकट कायं माषघातकम् । उपवरतनादीनां 
रक्षणं स्थाने उक्तम् । 

रोरहिणी-शरतिः 
` धैवतस्य द्वितीया श्रुतिः । 

रोहिणीहस्तः 
त षु किद्िद्धिश्ि्टे च प्रसारिते । 
अनामिका कनिष्ठाप्रमिश्चिताङ्कछ् एव च । 
नाम्नाय श्िष्टमुष्कुखो रोहिण्यां संप्रयुज्यते ॥ 

रोदिण्यमिनय 

श्विष्टमुकुलहस्तेनं कर्तव्यः । 

रद्रः- तान 

मध्यमग्रामे रिधहीनोड.:। 
पमगसनिं 

रसः | 

क्रोधः स्थायी भवेद्धावो यत्र रौद्रो रसस्तु खः। 
राक्षसा दानवा एवाप्युदधताः स्युस्स्वभावतः ॥ 

भाटम्बनविभावास्ते सङ्गामोप्यखदारुगः। 
क्रोधश्चाक्रमणं निन्दावमानो परुषा गिरः॥ 

मात्सय द्रोह इयविरसमुदीप्यते रसः । 
भारक्तनेवता खेदो श्चषुटीकरण सुदुः ॥। 

दन्तौष्ठपीडम पाणिनिष्पेषो दन्तघर्षणम् । 
ताडने छेदन पीडाप्रहारङ्शसपातनम् ॥ 

भनुभावैरेवमायेरस्यामिनयमाचरेत् । 
ओय सम्मोह् उत्साह वेगदषाश्च वेपथुः ॥ 

रोमाञ्चगद्रदस्थ्दप्रमुखव्येभिचारिणः। 
परिपोष नयेदेन रसं नतंकपुङ्गवः ॥ 

क्रोधश्चतुर्विधे ज्ञेयो रिपो श्रये प्रिये गुम । 
नर्तनाहक्ष्म चेतेषां वश्ये छक्ष्मविदां मतम्॥ 

व्छ्िट ष्टी भीमे दष्टौष्ठ हस्तकम्पवान् । 
स्वमुजग्रक्षणः क्रोधो रिपौ ज्ञेयो निरगेढः ॥ 

38 | 

दत्तिखः 

५६१ रीती 
भूरिभत्सेनवानक्षिविस्तार विकृतेश्चषणः । 
श्ये कायेवज्ञाल्नातः कृत्तिमः कोध उच्यते ॥ 
श्कुटीकुटिङं वक्तं नेलञान्तादेश्चुनिगेमः। 
यत्रो स्फुरितौ खीणामेष प्रणयसंभवः। 
अव्यक्तचेष्टाविनययन्त्रिता स्यादूगुरौ रषा ॥ 

। विष्रदासः 

भथ रौद्रोनाम करोधस्थायिभावात्मकः रश्षोदानवोद्धतमनुष्य- 
प्रमवः सङ्गामहेतुकः । म च क्रोधधषणाधिक्षेपावमानानूतव्व- 
नोपघातवाक्षपारुष्यामि द्रोदमात्सयादिसिर्विंभावेरुस्पद्यते । वस्य 
ष्व ताडनपाटनपीडनङदनप्रहरणाहरणरख्संपातसंप्रहाररुधिरा- 
कर्षणाद्यानि कभोणि । पुनश्च रक्तनयनसखेद शकुटीकरणावष्टम्भ- 
दृन्तोष्ठपीडनगण्डस्फुरणहस्ताम्रनिष्पेषादयोऽनुभावाः। भावाश्चास्य 
सम्मोहोत्ताक्षवेगामर्षचपर्तोभ्यगर्व विकरृतेक्षणवेपथुरोमख्गदर 
दादयः । 

भरतः 

शत्र व्याचक्षते । युद्धदेतुकोद्धतमुष्येषु मीमसेनादिषु रुधिर- 
पनादिरक्षणः । रक्षोदानवास्तु सूभावरोद्रा इति। तदसत् । 
भीमस्य रुधिरपानं न युद्धदेतुकम् । अपि तु विपययः। उद्धत- 
सखभावत्वादसी क्रोधपरवकशस्सन् भनुचितमपि प्रतिज्ञातवान् । 
नन्वेते सखभावक्रोधना भपि किमुदीपनमपेक्षन्ते। ओमियाह 
मुनिः । रक्षोदानवमनुष्योद्धतादे रुदीपनदेतुभिर्विनापि चेष्टित- 
मात्रै यदपि कुर्वते ताडनादिप्रधानम्। रक्षःम्रभृतयो हि नर्मणापि 
प्रहरन्ति । 

अमिनः 

` श्रो हस्तं ददातीति सुद्रशब्दो निरुच्यते। 
तत्कर्मकरै तादेतुयस्स रौद्रः प्रकीर्तेतः। 
यत्कर्म रोदयत्यन्यान्स रौद्र इति वा भवेत् ॥ 

शारदातनयः 

रोद्रगान्धारी- मेररागः (कामवर्धिनीमेरजन्यः ) 
(आ) सरिगमनिस. 
(अब) सनिपमरिस. 

रोद्री-श्चति ; 

गान्धारे प्रथमा श्रुतिः । 

रषिः 

रूक्षा रणरुणोदतत निष्टन्धपुटतारका । 

सीद्रा दष्टः प्रयोक्तन्य। रसे रौद्रे विचक्षणैः ॥ 
सोमेश्वरः 
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कुरिलश्चछुटी भीमा रूक्षा स्तन्धपुटद्वया । 
उदप्रतारका छरा सान्द्रौहियसम्भरता । 
रौ द्रदष्टिरियं रौद्रे रसे तदुज्ञर्नियुज्यते । 

वेमः 

रोद्रस्ारितम्-रृतकरणम् 
वधमान बाणदस्ताव वित रद्िक्ा च दक् । 
जखसारितका चारी यत्र तद्रोद्रसारितम् ॥ ौ 

 बधेमाने, स्थानम् अशितं, शिरः। जलसारिता गतिः। 
यथा, ङ्गीमिः पश्चाद्रमन पादपाः. ... . . पादेन च गतिः । 

रौव्यानगः(१)-मेरुरागः (रूपावतीमेरनन्यः) 
(आ) सरिगमपस. 
(भत) सनिधपमगरिस. 

भञ्ज 

(८ 

ठ 

ताके छन्दसि च खघुः। 

लक्षणम् 
, समस्ताथांखङ्कारवगेस्य बीजभूताश्चमत्काराः कथाज्ञरीरवे- 
चित्यदायिनो वक्रोक्तिरूपा लक्षणाब्देन उ्यवषहियन्ते। रक्ष- 
णानि गुणारङ्कारमहिमानमनपेश्तय स्वसोभाग्येनैव शोभन्ते । 
खक्षणं महापुरुषस्य पद्यादिरेखादिवत् 'काव्यज्ञरीरस्य सैन्दयै- 
दायि। यथा रक्षणरहितः पुरुषो न सुन्दरशब्दवास्यः तथा 
लक्षणवजिंप कथाशरीरं गुणारङ्कारोऽञ्वरुमपि नीरसत्वं भजत् 
प्रोढकाव्याभिधाने नाहेति । :क्षणान्यसंख्येयानि । चमत्कृति 
वि्छेषगरि्ठानि षट् त्रिंशदेच मुनिना संगृहीतानि । काटप्रवहि 
भरतप्रन्थे पाठान्तराणि प्रक्षिप्तानिं । तेषामपि सैन्दयैजनकटव- 
कारणेन भोजादिभिः उभयपाटगतान्यपि रक्षणानि स्वीकृतानि। 

लक्ष्मणः-देशीतारः ` 
ख्ष्मणस्तु गुरोः पश्चाघुभूर्वा विराजत । 

ऽ । ` ₹खकष्मणः 

लष््मणाह्ययः-देशीतालः 
छक्ष्मणाह्यताले तु गर्दन्द्रं गुरुस्तथा । 

ऽ1॥5। 5 लक्ष्मणः 

लक्ष्मी-देशीतारं ॥ 
दविरामो द्रुतश्चेको दविरामो छघुदरेतः। 

तदुदये रछविरामश्च छक्ष्मीताले प्रचक्षते ॥ 
००००५555! दामोदरः 

रुधीयसी किंनरी 

-- प्राकृतगाथा 

सप्तविंसतिरुरवः, त्यो छषचः। 
विरदाङ्कः 

-- प्रकृते मालरावृत्तम् 

एकश्तुमोलिकः पच्वमालिकाखयः यः । ` 
विरहः 

लक्ष्मीकटाक्षः-- देशीत्तारः 
ताङे छक्ष्मीकटाक्चाख्ये मगणः परिभाषितः । 

= रक्ष्मणः 

लक्ष्मीतारः- देशीतारः 
दौ खोदीषेद्रयं रोले दरतो दीद्ये दरतः । 
दीथं च दद्य दीर्ध दी ठष्षम्यमिषे कभात् । 
००५०० ०८७0०८०००५०] भ्रीकण्टः 

रक्ष्मीनारायणः 
सङ्गीतसूरथांदयकताँ । छृष्णदे वरायास्थाने आस । काठः १५२० 

रक््मीपतिरल्नावली ~ सूडपरबन्धः 
तालो वर्णयतिर्मेघरागो देवादि वर्णनम् । 
विप्रम्भाख्यशरङ्गारो रसः करणवेदनम् ॥ 

कविनामाङ्कितपदप्रान्ते पाटसरावसिः। 
द्वित्राण्यथ पदानि स्युरिति खक्ष्मीपतेः पुरः । 
र्नावली प्रबन्धोऽयं निबद्धः कृष्णभू भुजा ॥। 

कुस्मः 

लक्ष्मीश्चः- देरीतारः 
द्री विः प्रानैरैषु श्रीशे । 
००5 मदनः 

लघीयसी किन्नरी 
उच्यते लक्षणोपेता किन्नयेथ रुघीयसी । 
ख्घीयस्या दृण्डमान स्यासपच्चत्रिंशदज्खन्षम् ॥ 

त्रिसाधिपद्छाद्न्कः परिधिस्तस्य कीर्तितः । 
कक्कुभस्य रिरो ज्ञेयमङ्गव्लय विस्तरम् ॥ 
कक्ुभमस्य तथा दण्डो वीणादण्डे निवेश्यते । 
तंथस्य परिदोषस्स्याद्यथा वण्डान्नतन्तिका ॥ 

कक्ुभस्य शिरोमभ्यात् यावस्यङ्गव्छसंमिता । 
दण्डन्तसारिकोत्सेधः साधाोङ्क्मितो मतः ॥ 
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मेयेरुपान्ते तस्याथ सारिकामोटिकान्तरम्। 
प्रोच्यते तत्न पूर्वे स्यात् सयवं चतुरङ्गव्पम् ॥ | 

द्वियवाद्भव्सयुग्भस्यात् द्वितीये च तृतीयकम् । 
यवोनाभ्यामङ्कव्ाभ्यां पादोनच्यङ्क८ पुनः ॥ 

तुय पञ्चममत्रस्याद्यवार्थोनाङ्गव््यम् । 

यवैस्सारधाष्टमिखष्ठलपमे पुनरीरितम् ॥ 

यवोनाङ्गव्थ्युम्मेन साधाङ्ग व्धमथाष्टकम् । 
यवाष्टकं तु नवमं नवमेकादरो प्रथक् ॥ 

सपादाङ्गच्छफे तत्र द्रादरे च तयोदशम् । 

यवन्यूनाङ्गव्मितमन्तरं स्याच्चुदेश्म् ॥ 

एकाङ्टः तथा सारीमस्तकं यवसभ्मितम् । 

मभ्यमायामि वाच्रापि मेढकं स्थानमिष्यते ॥ 

अन्न किन्नरवीणायां यवन्यूनाङ्गवसत्रयम् । 

दण्डस्य परिरेषो हि परदोषं विजानता ॥ 

शोष. . .. . .खविज्ञेयमेतस्यां मध्यमागतम्। 
पच्नारादङ्गकादुष्व न न्यूनं िंराद्ङ्गव्भत् । 

एतयोमानयोमैध्ये मानं स्याद्वादकेच्छया । 

एष एव यथामागाभिते वीणाद्रयै पुरा । 

गतानुगतिकत्वेन प्रोक्तं नो रक्तिेतुतः ॥ 

लघुकामोदः- रागः 
्रहतारषडजयुक्तष्षट जन्यासस्समसवरो धांशः । 

पूर्णो मतारमन्द्रो भवतिकमोदेश्च षड्जमभ्योत्थः ॥ 
नान्यः 

तारषड्जग्रहः षडजन्यासो धािस्समश्वरः । 

गतारमन्द्रस्सपूर्णः कामोदो रघुरुच्यते ॥ 
भमतन्नः 

लघुङ्षिन्नरीवीणा 
तत्र भारगता तावत्किन्नरी प्रतिपाद्यते । 

दष्वीति ब्रहती चेति द्विधा चात्र खघीयसी ॥ 

लक्षयते सर्वतस्तस्या दण्डमानमिहोच्यते। 

दर्ये दण्डो भवेदत्रैकचत्वारिशदङ्गव्टः ॥। 

त्ेणवः परिणाह्योऽस्य भवेत्पश्चाङगदमितः। 

दण्ड्यैघ्यमितं रन्ध्र गर्भेऽस्य कक्ुभस्तथा ॥ 

` श्ञाकदारुभवस्साधैग्यङ्गच्यो विस्तरेण च । 

द्ये पच्चा्गव्मरतस्मादेध्य विस्तारयोभेवेत् ॥ 

रधुकिन्नरीवीणा 

स्थुलोऽधाङ्व्व्मनिन पतिका कक्कुभष्थिता । 
मध्ये कूमे्निता खीही तथा स्युर्नलिका अपि ॥ 

कास्यजा खोजा वाऽथ गृधवक्षोऽस्िजा भथ। 

चतुरदैशसरस्थाने सारिकाः सयुशचतुदश ॥ 

शऋक्षणवसख मषीमिश्रमदनेन विनिर्मिताः | 

स्ापनीया दण्डपृष्ठे तासां स्यात्स्थापने विधिः ॥ 

सप्तकद्धितयं न्यस्य द्वितीयस्य परस्यतु । 
अधघोनिषाददेद्यो स्यास्मथमा सारिका ततः ॥ 

शङ्गव्यदुर्वदेरोऽस्यास्ततसस्थाप्याः परा अपि । 

पूर्वाधिकेऽन्तरे किद्ित् किञ्चिद्ग्यङ्गव्तः परा ॥ 

 स्थापनीयादयष्टमी तु पूर्वस्यारूयज्घन्ान्तरे । 
स्थापयित्वा पराष्षट् च पूर्वपू्वाधिकन्तरे ॥ , 
चतुरङुव्टपये न्ते निवेश्यास्सर्वसारिकाः। ` 

दृण्डस्य कक्ुभस्याधः सन्धो तुम्ब निवेशयेत् ॥ 

वृतीयतुयेयोः सायोमिध्ये न्यस्यादितीयकम् । 

विस्तरेणाधिकं तुम्ब किच्ित्पूवर्परं भवेत् ॥ 
बिधाय गयङ्गठे दण्डाम्रतो रन्ध्रमध क्षिपेत्। 

तस्मिन् शङ्कं चरं रन्ध्र दधत् कण्ठेऽङ्गव्यत्ततः ॥। 

शरपुङ्खां मेरुमधस्ताद््गन्येच्छयम् । 

कृत्वा ततः स्थिरं शकुं किश्िदप्रे निवेशयेत् ॥ 

मिश्रखोहमयी शक्ष्णा वतरा च समा टृढा । 
गजकेडनिभा तन्त्री निबभ्या ककुभे ढम् ॥ 

हषत्संस्प्र्टनक्छिकां सारिकामूर्वदेशञगाम । 
मेरोरुपरि नीत्वाथ प्रान्ते छभ्मा द्वितीयके ॥ 

वेष्टते चलशङ्कौ सा कर्तव्या सुरदा बुधः । 
चलशङ्कोभ्रामणेन तद्रले रन्धदेरशगम् ॥ 

वक्रोभयान्तं विन्यस्य ल्यहकीरं पुनम्स च ] 

स्थिरङाङ्गटच््छिद्र बध्रीयादाढये हेतवे ॥ 

एवमेषा भवेद्धष्वी किन्नरी किञ्नरप्रिया । 

तरिस्थामम्वर संपत्तिरस्यां राज्ञा निवेदिता ॥ 

पयधस्ताच्चत्वारश्चत्वारस्तु श्दराः प्रथक् । 
मध्यसप्रकतोऽन्यस्या यथा नादः स्रो भवेत् ॥ 

केचित् द्वाविंशतिं प्राहुः सारीणामिह तटिदः। . `` ध 

भत्र किच्ितसवरं खीयरागस्यपिक्षया सुघीः।॥ 



दुकिननस।सारिकामानम् 

कस्पयेत्स्थायिने तस्मादारभ्य गणयेच्छरमात् | 
सारीकक्कभयोर्मध्ये सप्नकटितये ततः ॥ 
वाद्या किन्नरबीणायास्तन्त्री दक्षिणपाणिना । 
तजेन्या ग्यङगवीनां तु त्रितयेनाथ पाणिना ॥ 

वामेन तिसभिस्तामिरङ्गलीभि्तु तन्त्रिका । 
स्छरागहेतुकस्छरव्यक्तयै तरस्र सारिकाम् ॥ 

वरस्य रिता तन्त्रीं मसणां पीडयेन्छेः । 
इति र्ष्वी समादिष्टा... .,.....-. ॥ 

रघुकिनरीसारिकामनप् 
दण्डान्तसारिकोरसेधः साधाङ्गखुमितो मतः । 
मेरोस्पान्दे तस्याथ सारिकामेढकान्तरम ॥ 
प्रोच्यते तव पूर्वे स्यात्सयर्धं चतुरङ्गलम् । 
द्रियतङ्गख्युभ्यं स्यादितीय॑ च तृतीयकम् ॥ 

यवोनाभ्यामङ्गखाभ्यां पादोनञ्यङ्कट पनः । 

तय पद्चममल स्याद्यवार्धोनाङ्गखद्यम् ॥ 

यवैस्साधाष्टमिः षष्ठसप्तमे पुनरीरितम् । 
यवोनाङ्गल्युग्मेन साधाङ्गकमयाष्टमम् ॥ 

यवाष्टमे तु नवमे नवमेकादसे प्रथक् । 
सपादाङ्गखक तत्न द्वादशं च तयोदज्ञम ॥ 
यवन्यूनाङ्गखमितमन्तरं स्या्चतुद॑शम् । 
एकाङ्क तथा सारीमस्तकं यवसभ्मितम् ॥ 

मध्ग्रमायामि वात्रापि मेदक स्थानसिष्यते। 

रचुदाक्षिणात्या- रागः | 
अथा ठघुप्रथमिका दाक्षिणाया निगद्यते । 
न्यासांरापच्चमा पूणो जाता माखवपच्छमात् ॥ ` 
तारा निषादगान्धारे निषादे मन्द्रषूपिणी । 
समुपेता बहव च निषादर्षभधैवते ॥ 

भाषायां दाक्षिणायायां रागे मारुवपञ्चमे । 
तेदङ्खः दाक्षिणायेयं न्यासाश्च निखिरस्वराः ॥ 
गनितारा च मन्द्रा च प्रचुरा निरिधैरपि | 
छष्वीय॑ परिपूणां च दाक्षिणालया निगद्यते । 
श्ज्ञारे विनियोगोऽस्यास्सूरिभिः परिकीर्तितः ॥ र 

जगदकः 

५६४ रुद्धितजङ्खा 

भाषाव्याख्यायां निरिधैरपि इति निषाधरोधमिति पठति। 
इयं परिपूर्ण्युक्तं तदा निषादवजैनमसमंजसम् ॥ 

लघुरब्दपर्यायाः- -देशीतारः 
सरलं मालक हसः व्यापकं खघुनो मताः । 

वेम; 

व्यापकः सरो हस्वः रिरोदण्डो रघुस्तथा । 
रघोमेरुरिमासंज्ञा मुनिभिः कमो मताः 

श्रीकण्ठः: 

लघुरोखरः- देशीतारः 
एकेन सविरामेण ख्धुना रघुदोखरः। 

। जगदेक: 

ठघुसश्चयः-पुष्करवाय रघूनां प्रवृत्तिः ` 
दूतख्यगप्रदृत्तिः यथा-घट घट माधिगटमत्थिगड्गुद्धितिकिटि- 

तदुगुड़घध इति 1 
भरतः 

लष्वङ्कः- देशीतारः 

छष्वङ्गपादभाग द्रौ दश्च द्राघमनुद्रूता (१ । 
षट्रष्वङ्गसमुद् भूते 

। रृक्मभः 

रङ्कादाहाश्चितम्--उत्ुतिकरणम् 
समपादाच्ितं कुर्वन् गात्रस्य तु विवर्तनात्। 
पराङ्युखश्वेदासीत भिन्दन्नेबोत्कटासनम् । 
रङ्कादाहाच्ितं तत्तु केश्चिटुक्तमुरोऽश्ितम् ॥ 

| खङ्घनम् | 

किञ्चित्सरः । बहूत्वशब्दे द्रष्टव्यम् । 
ल्गितः- देशीलास्याङ्गम् 

युहयहुस्समुहङ्गथ बाद्यस्यावयवान्यदा | 
` पत्रि विश्रम्य विश्रम्य चृयेस्स्याहङ्गिते तदा ॥ 

शोकः 

विरम्बनमितीदमेव कुम्भ उवाच । 

लद्धितजक्गा- देशी चारी | 
भाष्य वेगात्तजङ्घं पादेनान्येन लङ्घयेत् । 
तदा रुङ्कितजङ्घास्या सा चारी कथिता वुधैः ॥ 

वेमः 



श्धितपरतिरङ्िततम् 

लद्धितप्रतिरुद्धितम्- पादमणिः 
अङ्गलीप्रष्ठभागेन पुरस्त्यखं सथितं भुवि । 
एकं चरणमन्योऽद्ध लक्घयेलतिटङ्घयत् । 

क्रमेण यत्र तसपरोक्तं छद्धितप्रतिखङ्धितम् ॥ 
वेमः 

टज 

स्खछितं मम जा्नयुरिति चिन्तासमुद्धवा । 
मानसी विक्रिया छ्ञ्ना सर्व॑वृत्तिविरोधिनी ॥ 

भावधिवेकः 

रड्जिता-टणिः 

किश्िदच्ितपक्ष्मान्ता पतितोर्घ्वपुटा च या। 
त्रीडाघोगततारा च त्रपायां खल्िता भवेत् ॥ 

सोमश्रः 

विवृत्तान्योन्यसांमुख्यात्परितोध्व॑पुटद्रया ।, 
अधस्ताद्रततारा च किच्िदच्ितपक्ष्मता। 
छज्िता टृष्ठिरेषा तु त्रीडायां विनियुज्यते ॥ 

वेमः 

लटकमेखापकः- रुपकविरोषः | 

धयै हरिपारेनैव द्वादृशरूपते पृदिष्टः! लक्षणं न दत्तम् । 

छटकशाब्दो विटार्थे भार तीयेऽपि द र्यते । ख्टके मेक इति 

कूपकं शाङ्कधरकविद्कतमस्ति। तस्मिन श्ङ्गारदास्यौ प्राधान्येनोक्तै। 
स एव टटकमेटापकस्यापि टृष्टान्तो भवेत्। 

टता-- हस्तः 

कमेणोपरिविन्यस्तवक्रिताङ्गलि स्वयम् । 
छतेति कथ्यते हस्त नास्यराख्चाथंकोविदेः ॥ 

उमा 

_ नृत्तम् 

भाणादौ प्रयुक्ता । परस्पराङ्गवेष्टेन यन्तर सा ता मता । 
मध्यमे स्य।लताबन्धो. . .। 
मभ्यमः ख्यविरोषः शारदातनयः 

लताकरौ - नत्तकरो 
निपताकी यदाहस्तौ पा्मागप्रसारितो। 

तत्रैव रेचितौ भूयः स्यातां हस्तो खताभिधो ॥ 
सोमेश्वरः 

प्रछम्बितसुजौ तिथैच् पताकी चेत्रसारितो । 
लतास्याविति विज्ञेयौ नृत्ताभिनयगोचरो ॥ 

५६५ रूतविषटनग्रमरौ 

नितम्बप्रभृतिष्वेषु त्रिपताक अगुः परे ॥ 
ल्यायमः 

लताक्षेपः- पादपाः 
पश्चादधिन्यस्य चरणं पुरस्तात्संप्रसाये च ।. 
यद् निशुद्रयेद्धमिं कताक्षेपस्तदा भवेत्॥ 

९८५. 

येद 

लताङ्गी-मेख्कता (रागः) 
सरिग्न्०्मपषन्धनिस. 

मञ्च 

लताब्रन्थः- - नृत्तवन्यः 

धआद्यपरक्तो दितीयस्था व्रजेत्तसप्रथमं पदम् । 
प्रथमे च द्वितीय च वृतीयस्याः समेट च ॥ 

ततस्तृतीये तुय च प्रथमायाः पदं श्रयेत् । 
ततःपरं द्वितीयायां तुरायं च तृतीयकम् ॥ 

तृतीयाया द्वितीय च प्रथमे च पदं जेत् । 
भाद द्वितीये तुयायाः वृतीयायास्तृतीयकम् ॥ 

चतुथं च तुरीयायाः चतुथं च तृतीयकम् । 
स्थाने क्रमाद् ् रजेद्यत्र ु ताबन्धस्स उच्यते ॥ 

लतामञ्जरी-मेकरागः ( नर्पैरघीमेखजन्यः ) 
(आ) सरिमपनिस. 

(अ) सनिधपमपमगरिस. 

छतामनिः मेटरागः (दयुमपन्तुवराटीमेख्जन्यः) 

(आ) सरिगपमपधपस. 

(अव) सनिधपमधमगरिस. 

लताबरृिक{- करणम् 
कतासंज्लः करो वामः पादश्च यदि वृश्िकः। 
तद्वताब्रशिकं प्रोक्तं पतने गगनादधः । 

वामो यतः प्रयोगस्स्याहश्िणोऽत्र द्रदि ध्यितः ॥ 

परिक्रमेऽथ हम्यदेरारोदणवचिधौ मतम । 

लतावे्टनभ्रमरी- भ्रमरी 
जानुक्षे्समस्बाङ्खेश्चरणं न्यस्य छु्ितम् । 
तरुपयेन्ततरुणवरीवेडनक्रमात्॥। 

सअ्यायनः 



तंविष्टितम् ५६६ लयः 

भ्रमनेवोर््वमारोहेदवरोहेत्तथैव वा । छम्भकेष्ु भवेद्धागो नियमेन द्वितीयकः । 
रुतवष्टनपृबान्तां चमरीं सम्प्रचक्षते ॥। म्नोम्बडेषु तथाभागो विकल्पेन प्रगीयते ॥ 

वेमः सोमेश्वरः 
लतीवेषटितम् चारकः हिरद्राहस्सकृबेव खण्डो द्विशकठोऽथवा। 

अन्तर्बहिश्रा यित्वा चो्वमुद््टयेल्कसै । ्विभ्रवस्तत भोगो ्टवे^न्यासस्सरंभकः ॥ 
तयोरेकः करः पाशचैदये पर्याययोगतः ॥ भारापलम्भकः प्रोक्त उद्वाहे तालवर्जिते । 
लुठितस्स्मास्करोऽप्यन्यस्त्चैव कुरते यदि । अन्यधा तु गतोद्राहो श्वस्थाने प्ररम्भकः ॥ 
ऊतावेष्टितसंज्ञं तं चाखकं तद्िदो विदुः ॥ उद्राहा बहवो यस्मिन् ध्ुवामोगविवर्सिते । 

वेम: सबिलम्भो बुधैः परोक्त इति रम्भत्रय मतम् ॥ 
रतादहिता-मेकरागः ८ नरेमेरवीमेलनन्यः) मोक्षदेवः 
(आ) सरिगपधनिस, | र्यः--तास्नाणः 
(अव) सपमगरिस. विश्रान्तियुक्तया कले क्रियया मानमिष्यते। 

म क्रियानन्तरविश्रान्तिटेयः स त्रिविधो मतः ॥ 
लम्बतालः -देशीतारः हतो मभ्यो विटम्बश्च दरतदरी घतमो मतः । 
पादौ जोकम्बतारुके । मात्राः 4} ्विरणादिगुणो ज्ञेयो तस्मान्मभ्यविरभ्बिती"।। 

तारप्रस्वार, भच्युतराजः 

कम्बिता-मालावृत्तम् ५ तात्न्तराखवर्तीं यः कालोऽसौ ख्यनाह्ययः । 
एको दिमाधिकः चतुर्माघ्निक एकः जः ¦ -- देशीरस्याङ्गम् 
तुमाल्ल एकः जः चलुमानिकः 1 प्रवतंमाने करसिधिहये तत्रापरो ख्यौ । 

विरहाहः यथोचितं तु संयोऽय नर्वनाह्वय उच्यते ॥ 
रम्भकः- प्रनन्धः भथवा करयोश्चारुविखासोत्तसञाङिनोः । 

खक््यते छम्भकश्चाथ पदमेकं द्वय च बरा) यद्विलासेन चलने स चापि छ्य उच्यते ॥ 
किंञच्चिद्रमकसयुक्तमीषदे वेह गीयते ॥ ॥ वेम- 

वै द्िवारमावयै गीत्वा मेरी च गीयते । छ न ॑ 1 
ततः कार्यों धुव न्यासो छम्भकोऽपि भवेदिति ॥ ख्ये खगौ यत्र प्च गपो बिन्दुत्रये तथा । 

हरिपाखः 15 5555555० ०० कुम्भः 

उद्ाहे पाद् एकसस्यत् पकः पादस्तथा धवे । -तारप्राणः 
५ € 

दविरुद्राहः प्रगातव्यो धवो वारय ततः ॥ दूतख्यस्तु मागेतार एव प्रयुक्तः । 

वण्यनामसमोपेतः आभोगस्तदनन्तरः । ऽयश्रादिजातितलिषु ज्ञेयो म्यविरम्बितौ ॥ 
भआवर्यैव ततो भूयः स भवेहम्भकामिधः॥ ञयश्रखण्डादितेषु द्र तोत्पत्तियतो न हि । 
उद्वाहे च धवे चेव पादमेकं प्रवर्तते । तस्मान्नास्ति द्रुतः काटस्ू्वस्वि मध्यो विरुबितः॥ 
आभोगो वण्येनामाङ्ो विङम्भः परिकीर्तितः॥ ` | परमेश्वरः 
ताटशुन्यो भवेदययस्मिन् उद्वाहः पादमान्निकः। ` विश्नान्तियुक्तया काले क्रियया मानमिष्यते । 
धुवस्ताख्युतो यत्र प्रतिलम्मरस उच्यते| , क्रियानन्तरविश्रान्तिः खयर त्रिविधो मतः ॥ 
यस्योद्राहपदं भिन्नं पवार्धेन समन्वितम् । । रतो मध्यो विलम्बश्च दरतरशी तमो मतः । 
गीयते यत्र गीतज्ञेः स भागः कथितो वुधैः ॥ द्िगुणादिगुणो ज्ञेयो तस्मान्मभ्यविरम्बितौ ॥ 
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देशी मार्गेषु तारेषु कटाभे दोऽप्यनेकधा । 
तत्र मार्गोऽप्यनेकः स्यान्मार्गे तत्र ख्यलयम् ॥ 

शत्र पूर्वः पक्षः 

मागोणं काख्येदेऽपि विश्रान्तेस्तु मिदान हि । 
तस्माछ्यश्चैकविधः कथं तु त्रिविधो भवेत्| 

यथा-- चिल्मारमे एकस्य गरोरनन्तरं विश्रार्तिः। वार्तिके 
दयोशर्बोः । दक्षिणे चतुणां गुरूणामनन्तरं । तत्र विश्रान्तौ को 
भेदः । उच्यते। 

` क्रियामानेन मागणां सेदस्तेन ख्यस्य च | 

धत्र कलानुसारिणी विश्रान्तिः । रल्नाकरकारस्तु लयानामेव 
विश्रान्तिभेदेन भेदो भवति न तु मागेमेदेभ्य इदयाह । 

धस्य सृत्तादिभिर्योगे छ्योऽपि त्रिविधो भवेत्। 
धन्यथा छयहीनः स्यादिति प्राह्मनी षिणः।। इति वाह् । 

ताखुकराविखासे 

ताान्तरारवतीं यः कालोऽसौ खयनाद्यः। 
अयश्रादिजातितारेषु ज्ञेयौ मध्यविरुभ्बितौ ॥ 

तस्मात् त्यश्रमिश्रखण्डसङ्की्णजातिषु द्रुतख्यो नासि । द्रुत- 

मभ्यविरम्बास्तु ताटेषु च चतुरश्रगाः । तस्माद धोधेक्रमेण 
ज्यश्रादिजातितालानां हासे विरामरूपद्रत एवावरिष्यते। न तु 

दूतर्यः। चृतते तदलुपयोगो वक्तम्यः । 
भच्युतः 

छयमध्या-मेख्रागः (खरहरप्रियामेरजन्यः) 

(भा) सरिमपधघनिस. 
( धव) सधपमगरिस, 

मल 

लयसमम्--अवनद्धे साम्यम् 
यल्लानुयोधनाद्राने छयेन त्रिविधेन च। 

तस्य साम्यं मवेत्तत्र वाद ख्यसम स्मृतम् ॥ 
नान्यः 

--गानताख्योः समतम् 

सिते सध्ये द्रुते वापि ख्ये गाने यथा भवेत् । 

तथा भवेत्तु तद्वा तद्र ख्यसमे ततः ` 
| मरतः 

लयान्तरम् गीतम् 
तद्हयान्तरे मागेखयाभ्यां दगुण ततः । 
वथेमानाङ्गेभियन्ये ॥ 

भत्र कनिष्ठसारितान्भारगे ख्ये च दविगुणं लयान्तरम् । 

लयान्वितः- देशीताखः 
भवेदथ ख्यान्विते । 

चतुरश्रादिजातीनां रघूनां क्रमगासिनाम् । 
अनुखोमकिलोमाभ्यां खक्ष्मीनारायणोदितः ॥ 

लदमीनारायणः 

ललारतिरकम्-रुलारमूषणम् 

--करणम् 
अन्वथे नाम यत्र वृश्चिकं चरणे यथा ¦ 
तदङ्गषठन कुर्यीत यत्र भवे विदोषकम् । 

लखाटतिखकं विद्याद्धिद्याधरगत्ताविदम् ॥ 

रलिः-देसीखष्यङ्गम् 
नृय सरसिकं यच्च सोकुमायैसमुङ्ञवलम् । 
ताखानुगं तिरद्वीनमङ्गानां चारुचार्नम् ॥ 

तदुक्तं चृत्तचतुरेखीस्याद्ग खलिसंक्ञितम्। 
यद्वा सोन्दयेसम्पनश्नसङ्गीतग्रा्निसंभवम्। 
अधिभू्िं गतः कोऽपि हषो किसंदीरितः॥ 

लितम्--दस्तः 
ईैषदकपरिन्यस्ततजन्यायङ्गकीदलम्। 

ख्छितं कथ्यते सद्धिः 

कान्तायास्सुमाराङ्गोपाङ्गत्वै रितं विदुः । क 

करचरणाङ्गन्यासः स्नेत्रो्ठसंमरयुक्तो यः। 

सुक्ुमारबिधनिन श्रीभिरितीदं स्तं रुकितम्॥ 

--नृत्तकरणम् 
वैराखस्थानमासथाय कर्वरीस्ठस्तिकः करः । 

` रिरस्सौन्दरसंजञ स्याद् दरतार्टिः प्रकीर्तिता । 
स्फुरिता च भवेच्ारी यत्र दलितं मतम् ॥ 



ढंलितिम् ५६८ रसित 

रफुरिता गविः । यथा | बामस्तु सूचिकां योद पक्रान्तां तु दक्षिणः ॥ 

भूष्षटपश्चेभागाभ्यां पादयोस्सरण तथा । वामो विधायातिकरान्तां छ्छितं सख्रे्यद्ा 
पुरतोऽन्यत्न सारज्ञः स्फुरिता साऽभिधीयते ॥ तद्] लछितसंज्ग तन्मण्डर परिकीर्तितम् ॥ 

न ~~ अद्रुभावः 
केशबम्धनितम्बार्यहस्तयोरलुसारलः । ई्वरणाङ्गन्यासः सश्ननेत्रो्ठसंप्रयुक्तस । 

भसङ्दकटिण दस्तमुपवजितमाचरन् ॥ सुुमारविधानेन सीभिरितीदं स्पृतं छकितम् ॥ 
पादं चोदिते कुयोद्वामि करिकर परम् । ` मरते, 

मुहुर ङ्गढयेनै व यत्र तलकितं सतम् 1 सुकुमारतया करचरणाङ्गन्यासो रखितम् 

स्यान्सृयनृत्तयोरस्य प्रयोगस्सविल्ाखयोः ॥ 
| ज्यायनः चरणनिपातश्चणश्चणितनुपुरं मसणचरणरेखावरोषसितत्रि- 

बरितरङ्गसंस्थानसमुन्नमितमुजसुरखटग्रसारणात् द्विगुणप्रथक्व 

न खनस्तवं सकन्धावसकतैकषुण्डलयुङसितश्रसाचीशृतविलेकिति 
कलितम् ठकितम् । 

धर्ुदधिपूर्वजं यत्तु सुकुमारं सखभावजम् । वागरः 

ह्गाराकारचेष्टात्व रितं तदुदाहतम्॥ भ्रनेादिक्रिया्ञारिसुषमारविधानतः 

कि हइस्तपादाङ्गविन्यासः वरुण्या खडिते विदुः ॥ 
--पैवावृत्तम् (अष्टादशाक्षरम्) पद्मशः 

यदि खलु पद्चममष्टमनिधन मवति धृतौ । --नाटकमेदः ( युबन्धूक्तम् ) 
उयधिकमथो .दशम गुरुकथितं छलितमिदम् ॥ छित कशिकीवृत्तिश्रङ्गारेकरसाश्रयम् । 

मध्यमोत्तमपाल्ाणां दीर्धिश्ा्यवरोकने। उर्वशीविप्रङम्भोऽब तदुदाहरणं यथा ॥ 
चतुरभर पच्चवक्ते रुलिता नटरभाषया ॥ विलासो विभ्रखम्भश्च विप्रयोगो विशोधनम् । 
खुबिद् विंग विर्कपिदयुदटं सदि विथ । खदिष्ारथोपरसंहारो लकते पञ्चसन्धयः ॥ 

कुपितवि्हगविकंपितमुखरं हसतीव । विखासे। नायकादीनां यथवुरतिसेवनम् । 
नान्यः यथा श्रीवस्सराजस्य वसन्तोतसत्रवर्णनम् ॥ 

(लजजनम खाः) पच्चवक्तुः ताखविरोषः । नटरभाषा रागः । ईष्येया छन्दतो युतनोर्विप्रलम्भः परथक्श्ितिः । 

_ दनम | यथा हि वत्सराजस्य देव्या वासवदत्तया ॥ 

यदन्त्विङसत्तारं प्रमा्रे कलितं तु तत्। विग्रकम्भस्तु मासादि वत्सरान्तमसङ्गतिः। 
| मः यथा सार्मिष्ठया देव्या ययातेवोर्षपर्वणेः । 

रम्मन्वदिकसत्ता ढितमीरितम्। परिबादभयादयोषः शोधनं स्याद्धिदोघनम् ॥ 

शारदातनजः यथा रामेण वेदेद्या जङ्कावासविशोधनम् । 
7 यथाहि विक्रमोर्वइ्या उदिष्टा्थोपसहटतिः ॥ 

दक्षिणं करुते सूचीं वामोऽतिक्रान्तचारिकाम्। 1 
अन्यस्तु पाश्चक्रान्तां च भुजङ्गत्रासितामपि ॥ | 
वामः छुयीदतिक्रान्तां आक्षा दक्षिणस्तथा । विरोधः प्रणयं चच पयुंपासनमेव च । 

अतिक्रान्तामथोद्रत्तां अलातां च यथाक्रमम् ॥ पुष्पं बे च बप्रीयादवर्यं ककिति सुभीः॥ 
यामः छु्यादक्षिणस्तु पश्िश्रन्तां ततःपरम्। शर्मिष्ठयेति । शर्मिष्ठायायातं नाटकम् । 



अकितः 

ठङितः--अङ्गहारः 
शभायतस्थानके स्थित्वा नृत्येन सूडमाश्रयेत् । 
समदृ्टया समायुक्तो खलितः प्रथमो भवेत् ॥ 

अवहित्थस्थानकेन सृदूनतनभाविक्ृः +. 
सृष्वनाटृ्टिखभूतो ललितश्च द्वितीयकः ॥ 

पादभ्यां कुदनदतो८?) दंसदहस्तौ तु चाकितौ । 
भग्रतः पा्चयोश्चैव रकिताख्यस्तृतीयकः॥ 

हस्तौ तु रेचिताकारौ सूल्ूटत्तानुभाविनोौ । 
वामपादाग्रसरणात् रुलितश्च चतुर्थकः॥ 

करिस्थज्ञहिस्तेन कम्बिना शिखरेण च । 
च्वङनाभिधपादौ च रुकितः पद्चमो भवेत्॥ , 

-देश्ीतालः 

द्रतद्वयालगौ ज्ञेयो ताले कितनामनि । 
© 0 । ऽ “ 

-- बाहु 
ईषन्निश्रस्तु खणितस्स स्यान्माखादिधारणे । 
स्नपने याचने तोयपुवने च नियुज्यते ॥ 

` --मेटरागः (माख्वगाटमल्जः) 
सग्रहन्याससंयुक्तस्सांसः पश्चमवर्जितः 1 
प्रातः प्रयुञ्यते नित्यं पूर्णैः केरपि सम्मतः । 
धव्येण समायुक्तो मतान्या रखिता बुधः ॥ 

--देशीतारः 

कलिते स्यादुदरतदन्रादरन्रयान्ते द्रुतौ ख्घुः । 
००७955० ० 

--वणीरङ्कारः (सञ्चारी) 
ङखितस्नरमेव कुलितमाह जगद्धरः । तदक्षण तु 

स्वरद्वय क्रमात्तय ग्युत्करमादागते द्वयम् । 

पूर्वमेव कठाः पूर्वसेदयान्या लछितामिषे ॥ 

सरिमरिस रिगपगरि गमधमग मपनिपम- 

गीतासारः (धरवभेदः) 
यष्षडि ति बणोङ्किः स स्यात्सवा्थसिद्धिदः। 

ललितञथच्वरपुटो ज्ञेयः ताखः श्ङ्गारपाषकः । 

तल चश्वसपुटे ज्ञेयं गुरुद्रन्दर रघुः ष्टुतः ॥ 

५५६९. रुलितवर्त॑ना 

--प्रूचन्धः 

क्ष्यते टटिताख्योऽथ पदतेन्न विनिर्मितः। 

कृताभोगः पदैरन्येन्यांसः पूर्ववदिष्यते ॥ 

पूर्ववदिति । तालद्विमानेत हरिपाकः 

पदैस्तेन्रैश्च ताश्च सङ्गतो यत्र गीयते। 

प्रबन्धो रक्तो नाम कथितस्सोमभूयुजा ॥ 
सोमेश्वरः 

ललितगतिः- प्रवावृत्तम् 
यदि परथ्च भवन्ति सकारगणा यदि चान्तगतोऽपि भवेद्रसः 

यदि षष्ठगणश्च जकारकृतो विदतेस्ततस्तु खछितगतिः ॥ 

खष् भार मणोहर गधवहो समआयि रोसमदज्णणो । 

सहकारमनोहरगे धवहः संवाति रोषमद जननः। 
भरतः 

ढौ दूतौ रघुरेकश्च षोडशायतिवेरानम 

चतुदरतं गुरु्धेति भदश्चश्व्पुटद्टये ॥ 

कर्तव्या सङितगतिः कीडावनविहारिणा। 

हिदोरकछण रागेण वसन्ते नायिकां प्रति ॥ 
नान्यः 

लटितपश्चमः - -मेट्रागः (मायामा वर्मेख्जन्यः ) 
(आ) सगमधनिस. 

(अध) सनिधपमगमरिस. 

सोमेश्वरः 

छलितप्रियः--देशीतारः 

छछितप्रियताछे स्यात्सगणानन्तरो रघुः । 
|| ऽ । जगटेकः 

छने पापामागापामागा । 

कितप्रियवाले स्यार्लगणानन्तरौ टगौ । 

।॥ 515 कुम्भः 

ललितरागभ्यानम् 
(1 (क टि [न 

सप्रच्छदानां छुसुमर्भिचिघ्रो 
गौरो युवा पङ्कजपत्रनलः। 

विभाति चित्रे खकिताभिषानः 
प्रसन्नवक्तः सविलासवेषः।। 

श्रीकण्डः 

जगददरः 

ध्रीकण्ठः 
क 

ठरलितवतेना 
लीलया टछितौ हस्तो वर्तित स्वोक्तरीतितः। 
यद्रा स्यातां तदा प्रोक्ता ट्छिताभिधवर्तना ॥ 

संगीतसारः अयोक्छ 



रलितसश्चरम् ५७० रुखिति 

एतावेव चरी मुधेक्षेत्रगो छकितां मता। -- भुवावृ्तम् (एकदराक्षरम् ) 

न ५५५८ 1 तां परे जगुः ॥ | आये चतुथे दक्षम् नधनं ह्यष्टमं तथा । 
एताविति भल्पदमोस्बण। । कषः यत्न दीघाणि पादे स्युः तत्त कितं स्छतम् ॥ 

ललितसश्चरम्--मण्डरम् 
मरतः 

ऊर्ध्वजानुं तथा सूचीं दक्षिणश्चरणस्ततः । मध्यमोत्तमपात्राणां छडिता कर्णे रसे । 
स „ € ५ | प्रणि त 

 अपरोऽद्धिरपक्रान्तां पाथकरान्तां तु दक्षिणः ॥ पश्वपणेश्चोपभङ्गः रागस्तु ककुभो भवेत्॥ 

वामस्सूचीं भ्रमरिकां पाश्क्रान्वां तु दक्षिणः । घासाहिवद्धचरणो गआणुमो-पाशाभिवद्धचरणेो गजाुगः। 

वामः छयोद्तिक्रान्तां चरणो दक्षिणः पुनः ॥ नान्यः 

सूची छुयौदपकरान्तां कुरुते दक्षिणेतर । ` भरुवावृत्तम् (अष्टाक्षरम् ) 

पाचयेरान्तां दक्षिणोऽङ्किः वामोऽतिकरान्तचरिकाम् ॥ पद्छम नधनं चैव पादे स्यातां तु यत वे। 

ततरिछन्नाख्यकरणसं रयौ चरणावुभौ । न ॥ दी विज्ञेया खङतेति सा ॥ 
ततस्तु बाह्यभ्रमरीं रुते दक्षिणेतरः । ॥ ४ 

यल तन्मण्डरं तदू्ैः ज्ञेयं खखितसञ्चरम् ॥ ` छृसुमसुवन्धि अये । 
। -- मेररागः 

ठकलितखरः- वर्णारङ्कारः (सश्वारी) या गौरीरागसंभूता क्किता पञ्चमोञ्शिता । 

भाद्यौ स्रौ समुच्चाये ततो गच्छेचचतु्थकम् । सांरोद्राहया तथा मान्ता गीतान्ते सा सुशोभना ॥ 

प्र्यागच्छेत्कमेभवमनेन रुखितघ्ठरे ॥ सर्वदा गेया। महोचिल; 
मोक्षदेवः _ रष्टि 

ङलितस्वरमेव कलितमाह् जगद्धरः। दषदाछुख्ितप्रान्ता मधुरा च समन्मथा। 

ललिता- मेररागः ( मायामाख्वगीरमेरजन्यः ) रुलिता सस्मिता दृष्टिः छलितेऽथ अ्वुञ्यते ॥ १, 

(भा) समगधनिस. ति | 
(अव) सनिधमगरिस, स्वामिप्रेतभ्रियारोके ख्रीभिरेषा प्रयुञ्यते । 

म विप्रदासः 

_ रागः ॑ छुिता दृष्टिरेषा तु कछिता धृतिहर्षयोः। 

छखिता टक्रागात्तु तदङ्गं ख्डिता मता । 1 

` षड्जांशन्याससंयुक्ता ज्ञेया वीरे रिपोञ्छ्िता ॥ 0 
न रदातनयः 

-रागः (वैरो वादनक्रमः 
-- (द्वितीया) माप्रारागः | ९ ् । भ ध. तमेव 

षड्जन्यासग्रहवती पन्चमर्षभवर्जिता । त ि 

छलिता स्यात् टक्षभाषाया उत्सवस्नेहयोर्म॑ता ॥ दृतीथं स्वरमुक्त्वाथ द्वितीयं च तृतीयकम् ॥। 
मटूमाधवः प्रापय्य द्रुततां पचादधो धो बादयेत्सररम् । 

(थमा) भाषारागः तमेव च द्रतीशय वाद्यित्वा द्वितीयकम् ॥ 

मध्यमर्षभगैसतारमनदरस्तु रुल्नियुता । | तृतीयं द्विखिराहय ग्रहे न्यासे यदा भवेत्। 

यैवतांशम्रहन्यासा मन्द्रमध्यमश्चाछिनी । खस्थानं प्रथम प्रोक्तं खुलितायास्तथा बुधः । 

गीयते छुकिता माषा मिन्नषड्जसमुद्धवा ॥ वशे खरस्वृतीयोऽस्थाः स्थायित्वेनोपरुक्षितः ॥ 
भटरमाणवः केमः 



ढक्िता 

--उपङ्करागः (वीणायां बादनक्रमः) 
स्थायिनं धवत कृत्वा तत्पूवांवचरुह्य च । 
प्रहाधस्थ्ये अहं चोक्त्वा तस्माञ्चोक्स्वा तृतीयकम् ॥ 

तुं विरम्बयेत्तस्मादधस्त्यौ संसपरशेसखरौ । 
तृतीये च विटम्ब्याथ सूरं पृष्टा म्रहात्परम्॥ 

धवरुहय प्रहापपूरवो ्रहाधस्सय पुनत्रजेत्। ` 
कम्पिते चेद्रहे न्यासो जायते छलिता तद् ॥ 

रागः 

गान्धार्षभनिसखनेन बहुखस्सांशपरदो धवतं 

. मध्ये मध्यमपध्वनिमदुरवा मन्दराऽपि ताराऽपि बु । 
सम्पू्णास्फुरिताखिकेन गमकेनारकृता पञ्वम- 
सखस्पां तां रछितां वदन्ति नियतं गान्धर्वविद्याविदः ॥ 

नान्यः 

सप्तस्वरा तु कछिता गमङखरपेशटा तथा चित्रः 
सुरणभेवति समेता मन्ेस्तारेश्च गीति विन्यासेः॥ 

कल्यपः 

धैवतांशा समन्द्रा च किच्चित्सपशाति पञ्चमम्। 
निषादगान्धारदीना ्डितौड़बिता मता ॥ 

अथाङ्ग टक्रागस्य रिता कथ्यते गुणः । 
षड्जो न्यासे तथां स्यात्कथिता पूर्वसूरिभिः ॥ ` हरिः 

गगस्तु टक्षरागस्य अङ्ग च खलितामिधः । 
सैींरान्यासो रिपलयक्तो गातव्यो मङ्गखादिषु।॥। 

सोमराजः 

--समा प्रथमरागः 
था टक्तंरागा्वल्िता प्रदिष्टा 

तदङ्मेषा खिता समा च । 

न्यासांराषड़जां रिपवजिता स्यात् 
संगीयते वीररसे प्रवीणे: ॥ 

मोक्षः 

रागः 
खमन्द्रा रिपहीना स्या्छिता टक्षरागजा । 
गसाभ्यां मनियैभूरि तारगान्धारथेवता ॥ 
संपूण खकिता चित्र्निगमेबेखिमिस्तथा । 
धमन्द्रा मन्द्रतारेश्च गमकैरुपसोमिता ॥ 

मोक्षः 

५७१ रकितासगध्याबम् 

-प्रक्कते मात्रावृत्तम् 

चतुमांत्रिक एकः अथवा पच्छमान्निक एकः । चतुमात्रिष्ठः 
पद्वमाविकः चतु मौन्निकः पञ्चमात्निकः। 

दरदाः 

मात्रावृत्तम् 
पयव चतुर्मालिकाः, गुरुः, 
द्रौ चतुर्माल्िकौ र एक््यतुमात्रकः र रग 

धन्यप्रासः । | विरदाङ्कः 

नायिका 

रूपयौवनसम्पन्ना सखीकेटिकतोद्यमा । 
बासोऽङ्रागमाल्यतैवेखशचैकसरिस्िया। 
कामभोगेकरसिका खुटिता परिकीर्दित्ा ॥ 

रारदातनयः 

श्रतिः 
पञ्चमस्य चतुथी श्रुतिः । 
पव्वमस्य तृतीया श्रतिः। 

पाव्कुरिकि सोमः 

रागः 

स्वाङ्ग रठितेयाहुः सर्वसंपू्णटक्षणा । 
भ ्. क, क 

टक्षभषिव रिता रितरत्करटस्स्वरः। 
षड्जांरामरहणन्यासा षड्जमन्द्रा रिपोख्िता ।¦ 

(अपरो) रागः 

भिन्नषड्जेति रुकिता ग्रहांशन्यासधेवता । 
रिगमेर्वलितेस्सतेहे हेमन्ते मुनिसस्मता ॥ 

इम्मीरः 

_ रागः 

परिवजां च ककिता जौडवा सत्रपा मता । 
मृषेना शुद्धमधभ्या स्यात् संपूर्णा केचिदूचिरे ॥ 

दामोदरः 

उपाङ्गा छकिता ज्ञेया सत्रया रिपवजिता। 
। मदनः 

लखिवेरागध्यानम् 
वीणापुस्तकपाणि मन्जुरुकेरीं भियेण जस्पन्तीम् । 
 अरुणार विन्दनयनां रुखितां सङ्गीतमावृकां ध्याये ॥ 

रागसागरः 



करितो 

भरफुडसप्तच्छदमाकभासी.. . तिगीयोऽङसखोचनश्रीः । 
विनिस्छतो वासगृहासप्रभाते विखासिवेषो रङितः प्रदिष्टः #॥ 

भस्याः पोरुषमूर्तिः कल्पमेदात्। इयमौडवा । 

५७ 

संगीतसरणिः 

ललितो - नृहस्त 
रिरक्षेत्रे यदा प्राप्तौ पटवो रुतौ तद् । 
वतुरश्रतरियोपेतो शीषषस्थावचलौ परे ॥ 

जगुरेतावथान्ये तु करो तो खटकामुखौ । 
नेभैत्वा शिरोदे$ खम्नाप्राविति मेनिरे ॥ 

सक्षोढः 

वकिती पवौ वापि रीर्षको छकितौ विदुः । 
कुम्भः 

लचवणवारि - मेररागः ( खरहरपरियामेरजन्यः ) 
(आ) सगमपधस, 

(अव) सनिधपमगरिस. 

खणी-देगीखास्याङ्गम् 
नर्तक्या प्रोढया रत्तप्रयोगे दुष्करेऽपि च । 
खप्रयनेन नमनमङ्गानां खबणी मता ॥ 

छवणिरिति उयायनः। नवणिरिदयन्यः | 

रहरीचक्रसुन्दरः-- चारकः 

सेनापि समीपस्थे तिथेगेकल रखेकिते । 
भन्दोलिताङ्गलिदलं पराचीनं परं करम् ॥ 

वा वामांसपयन्तं प्रसाये च बहिः पुनः 
तमेवान्तस्समाक्षिप्य -मुध्रस्सव्यापसन्ययोः ॥ 

चारयित्वा विलासेन स्वपाश्च प्रापयेद्यदि । 
वीरनारायणेनोक्तो छहरीचक्रसुन्दरः ॥ 

लाक्षणिकः- (अभिनयः) 

नोशवोये वस्तुनामानि केव ङं हस्तमेदतः । 
तदाकारभ्रकटन नान्ना खाक्षणिको मतः| 

साक्षा--श्रतिः 

मभ्यमस्य द्वितीया श्रुतिः । 

लागभृहला- देशीनृत्तम् 
ठेङ्कीजोडाचितौ पश्चात्परक्तो टगमदिण्डकः । 
पक्षिसालो हुरुमयी परोक्ता शुण्डाखपूर्वका ॥। 

` उक्था च महदिण्डं हलुमद्धाषिता इमे । 
धावने गदिता छागा वसुभिगैणिता बुधः ॥ 
उदुञ्चस्थितिभावेन छागाश्चस्वार ईरिताः 
होयल्ाय्ा हरुमयी तथा डारस्य हूर्मयी ॥। 
हृरुमयी रायभारस्य छुञ्ितं दोरमेव च । 
चत्वारः कथिता खगा गणवर्येण तण्डुना ॥ 

लाङ््टः- रृत्तबन्धः 
भश्यपङ्क्तस्तृतीयस्था तदितीयादिमं जेत् । 
द्वितीयाया द्वितीयं च रृतीयायास्टृतीयकम् ॥ 
ठुरीयायाश्चतुथ च वतीय च द्ितीयकम्। 
स्थान ब्रजेर्कमेणेव ततश्चान्या तु नर्तकी ॥ 
तृतीयपङ्क्ति तुयेस्या रोषस्थानेष्वनुकमात्। 
चरेदयत्र च बन्धोऽयं लाङ्गलः परिकीर्तितः ॥ 

वेभः 

लाटवररटी- रागः . 
 पैवतांशब्रहन्यासा रहिता पड्छमेन च। 
गतारा मन्द्रहीना च वरादी खाटदेऽजा ॥ 

नान्यः 

` छारी - रागाङ्गराग 
य॒द्धपश्नमरागाङ्गे खारी स्यान्मन्द्रवर्चिता। 
धेवतां्रहन्यासा पच्चमम्बरवर्जिता । 
स््पत्वादि विहीनत्वाद्धाषाङ्गे कथिदभ्यधात्॥ | 

कुम्भः 
--(पनन्धे) रीति 

कध्यतेऽत्र समासेन वैर्भीप्रमुखास्तु याः 
`` वर्णभेदेन गदिता अनुप्रास विरोषतः ॥ 

तत्र ताखंदययभेदेन पदानुप्राससंश्रया । 
लारदेश्प्रियत्वाच्च वृत्तिरदी निगद्यते ॥ 

लाइनृत्तम्- देशीनत्तम् 
धावनेनोर्प्टुतियेत्र तेऽष्टौ कठिनकर्मणि । 
उद्धयोत्प्टुतिपू्ा च चत्वारः परिकीर्तिताः| 
एव द्वादशधा प्रक्ताः तण्डुना वायुपुनुना ॥ 

। वेदः 



शभः 

लाभः. प्रतिमुखसन्धेः प्रथममङ्गं मातृगुप्ठमते । 
साधनसंपत्तिखछाभः। यथा-मायामदारसे गाखवर्षिणा दत्तस्य 

भागेणस्य संपत्तिः छुवटयान्धस्य । मगेण तु तार्केतुबधस्य 
ज्राधनम् । 

सागरैनन्दी 

सखाटमहृस्तः 

धङ्गष्ठानामिके वक्रे दोषाङ्गस्यः प्रसारिताः । 
लाङनाख्यकरः प्रोक्तः भरतागमपारगेः । ॥ 
गण्डस्थङेत्वसे हस्तो खालनार्थे नियुज्यते ॥ . 

विनायकः 

लारिल्यम्- वंशो फुत्कारगुणः 
लछालिय गमकाटापपेडरत्वसुदीरितम् । 

| कुम्भः 

लावणम्- देीनृत्तम् (उड़पाज्गम) 
मण्डले द् शदस्तोर्ध्वप्रखारितपताफफः। 
वामोऽधचन्द्रः कल्यां चेद्धामयेत करतटात् ॥ 

ऊर्ध्वमङ्गविपर्यासाद्भामयेदुर्प्टुतानि चे 
दक्षिणे दक्षिणमुखो वामे बामसुखस्तथा ॥ 

सम्मुखे द्रौ करावधेचन्द्रौ स्थातां कटीतटे । 
हपकेणेव तुस्येन भ्रामयेल्ावणं ततः ॥ 

लास्यम् नृत्यम् 
छडनालखिवाङ्गेयैत्साधितं कामवधेनम्। 

लिङ्कहस्तः 
वासे पताक्टस्तस्य कारयेच्छिसखरं बुधः । 
िङ्ग्स्तोऽथवाप्यधचन्द्राङ्ग पिधाय च॥ 

यथा बहिः प्रकारौ स्यान्युष्ठिना दक्षिणेन च) ,. 
मु्ट्खष्ट परसायौज्गलीमिगाच्छादयेद्यम् । 

दैश्वरोऽस्याधिदेवः स्याद्िनियोगसतु तत्न वै ॥ 
गोरीमतमू 

लीनम्--करणम् 
पताकाञ्जलिवक्षस्य प्रसारितशिरोधरम्। 

निहद्ितांसकूरौ च तद्टीने करण स्मृतम् ॥ 
| भरतः 

५५७२ ठी 

उध्वेमण्डटिनो छत्वा करौ वक्षःस्थितोऽश्षिः। 
निश्छितं चां सकूटं यत्र प्रीवा नता कृता । 
लीनै तत्करणं योच्य बलमाभ्यर्थने बुधः ॥ 

शार देष 

उर्वमण्डलिनो कृत्वा ततो वर्तनयानयोः । 
वक्षःस्थरेऽञ्जरिं कुयाच्छिरो यल निहश्ितम्। 
तष्टीनमिति विज्ञेय भ्रिययोः र्थन प्रति ॥ 

अ्यायनं 

मीवानतां सकट चं भवेय निहितम् । 

इत्यधिकं कुम्भो वक्ति । * भवेदन्योन्यवन्दने" इति रक््मणः 

लीनः- रसगतिः 
रसोऽनुभूयमानशेद्रसान्तर तिरस्कृतः । 
अन्यरागान्निवत्तो वा स लीन इति विश्च॒तः॥ 

धारदातनय् 

लीनमतिः-मेररागः (सूथकान्तमेखजन्यः) 
(आ) सरिमपधस,. 
(अव) सनिधपमगरिस. 

मष 

लीप्तनी (१) मेकरागः (मायामारुवगीर्मेखनन्यः) 
(भा) सरिगमपधस. 
(भव) सनिधपमगरिस. 

म 

लीलम्--करणम् | 
यत्च स्वाभाविकं चायां पद्धथां च करमणे भवेत् । 
उद्ेष्टितापवेष्टितो करो लीखाहये च तत् ॥ 

इरिपाः 

लीला अनुभावः 

मरम्णा जनस्य या चेष्टा याऽनुरागाधिकेन या । 
क्रियतेऽनुकृतिस्सेह कीखेोक्ता मुनिसत्तमेः ॥ 

वागङ्गाङ्करिः श्छदटः श्रीतिप्रयोजिते्मधुरेः । 
इष्टजनस्यानुक्ृतिर्छीखा ज्ञेया प्रयोग्ञेः ॥ 

| 

प्रियस्थानाप्रसमागमा सग्बीनां पुरतः रूचि सविनोदृने 
वेषगतिहसितभणितेरयुकतिया क्रियते सा लीखा ॥ 

स 



सीत ५७४ 
अप्राप्बज्ञभसमागमनायिकायाः 

सख्याः पुरोऽन्न निज चित्तविनोदृबुद्धधा । 
शारापवेषगतिहास्य विरोकनायैः 

प्राणिश्वरानुकृतिमाकथयन्ति ठीखाम् ॥ 

यथा -वेणीबन्धेत्यादि। 
पद्यशभ्रीः 

इष्टजनानुकृतिर्छीरा- यथा-जंञं करेसि (गाथासप्श्षती) 
भोजः 

शीला _ देशीतारः 

कीटा दखपुतात्मप्तः। 
© | < मदनः 

लीरादयः 
लीटादिहाववगेस्य विभाषतवे विकत्पतः ` 
मुनेरत्राजुभाषव्व सम्मतं तथोच्यते ॥ 

कक्षणोदाहत्तीनां च भेचिञ्यादुभयाङ्गता । 
भद्धितोऽब्लाज्ुभावित्वं विभावित्वं च रश्यते ॥ 

लीराविलासविच््छित्तिकिटिकिष्वितविश्रमाः । 
मोट्ायितं च बिभ्बोकः तथा छुटमितं भवेत् ॥ 

विष्रो रुलितं सीणां खभावम्रमवा दश्च । 
हावास्तथा नृणां चेति विष्छाराः सम्भवन्ति च ॥ 

केणिेखा भदो सेग्ध्य चाटहावाल्पतास्तथा ) 
विक्षेपपरिद्दासो च भावो व्याजेद्गितेऽपि च ॥ 

प्रतिभेदनमाकारः चित्तस्वलितमियपि ¦ 
कतूहटै कीडनकं प्रेमामि सन्धिसंब्रती । 
भनुतापः क्रमादेषामुदाहरणमुच्यते 

कुम्भः 

हुटितम्-पादमणि 
गच्छतस्तिष्ठतो वापि पदस्यैकस्य पश्यतः । 
सखपाश्वगः पुरः पते सञ्चब्दं ताडनं भुवि ॥ 
विदधायङ्कलीप्रष्ठतखाभ्यां सर्वरं यदा । 

वदा छुखितमाचष्ट शूपनारायणो नृपः ॥ 
। केमः 

-पादचारः 

स्वस्तिकस्थितिपादाप्रे छुठनाल्लठितं भवेत् ! 
गोटवदर्पने 

स्वस्तिकसिितपादस्य खोटनाल्टटुठिते भवेत्। 
इरिपालः 

रेहनमु, 
एटायदस्तः 
कनिष्ठानामिकाङगषठाः ज्छिष्टाश्चमे पुरोमुखम् । 

वजेनीमभ्यमे चेव उर्ध्वा विस्तृते यदि ॥ 

लुखायामिधहस्तोऽय प्रोच्यते भरतादिभिः । 
पुरोमुखी स्थितौ तो चेत्छुरङ्गा्थ लुखायके ॥ 

| विनायकः 

लेखः- सन्ध्यन्तरम् 
विवक्षितार्थकरिता प्रका रेख ईरितः। 

यथा-- विक्रमोवंशयां भूजेपव्रगतोऽयमक्षरविन्यास इति 
सजवाक्यम् । सगः 

यथा-- तापसवत्सराजे प्रयोतेन वासवदत्ताया केखः। 
भोजः 

सन्ध्यन्तरभ्रदेशाः सन्धीनामन्तरे चाकाशोपुरुषव चनानि ठेख्यो- 
क्या विधातव्यानि इति सागरनन्दिमितम् । 

लेखनेः- दस्त 
वामोत्तानपताकस्थः चखत्संद॑शहस्तकः। 
लेखनाख्यो भवेद्धस्तो ज्ञेयो केखनकर्मणि । 
केचनेनं जगुः पूर्वत्ताभिनयगोचरम् ॥ 

विप्रदासः 

लेशः--रक्षणम् 
यद्वाक्यं वाक्यफुरङेरुपायेनामिधीयते । 
सदओाथामिनिष्पन्नः स ठेश्ञ इति कीर्तितः ॥ 

भरतः 
यथा भविमारके- दितीयेऽङ़े धात्रीनायकसंवादः। अन्ये 

तु ठेख इति पठन्तः, इ्रितज्ञानामिधानमिति छक्षयन्ति। 

लेकषगण्डः - वीथ्यज्गम् 
` इधर्थता यत्र वाक्यानां केदोनापि प्रतीयते । 
शब्द भङ्गानुयातश्च लेश्चगण्डस्स कथ्यते ॥ 

यथा--वेण्यां -रक्तप्रसादितभुव इति सहदेव वाक्यम् । 
। सागरः 

लेश्चम्पा-देशीतारः 
ठधुरोरुगर्थेव लेशचम्पाख्यताखके | 

10 मत्रा 

लेहनम्-- चिबुकम् 
निहृया लेहनं ठेहे रदे खैल्ये च तष्टिदुः । 

तालभरस्तारः 

जद्मायनः 



ज्यायनः । 

कैहिनी ५७४ गेशितो 

लेदिनी-रसना श्रतिः 
या जिह्वा रेदिदन्तोष्ठे सा सद्रिर्टिनी मता । तृतीया श्रुतिः । वाङेति केचन पठन्वि । 

य ध रसना 
छिहती किल्दन्तोष्ठौ रोहिनी सा भयादिके ॥ ॥॥ व्यात्तास्ये या चदा रोखा सा वेताकनिह्पणे । 

भ भोकर 

लोकप्रतापः -मेररागः (नरमैरवीमेरजन्य ४) अन्तशभ्रान्ता भवेदोखा जिह्वा सा तु नियुज्यते | 

(आ) सरिमपधस. डोटने बारुमश्चस्य जिह्वायाः पतने तथा ॥ 

(अव) सनिधपमगरिगस. 
सोमेश्वर 

५ कोरा ङ्गी - मेररागः ( नरभरवीमेरजन्यः) 

केकेन्द्रमणिः- मेररागः (खरहरप्रियामेरुजन्यः) (आ) सरिमगरिमपधनि. 

(आ) सरिमपधस. (अव) सनिधमगस. 

(अव) सधपमगरिस. 
मथ 

५ लोखितिम्- श्रिरः 

लोभः सर्वतो सोखनान्मन्द मन्दं स्याह्लोछितं शिरः । 

लछोभोऽपि सम्मतदिषृषर्वित्तदयागामदिष्णुता ।. मूर्छाग्याधिग्रहोन्मादनिद्रावेशेषु तन्मतम् ॥ 

रोलम्_ दधनम् रोलितः- बाहुः | 

धारावादिकसव्रो यत्र तल्मोरमुच्यते । भान्दोकितो लोेलितस्यत्संयोष्यो वाखरोदने । 
शारदातनयः चते वृश्चिकवेदो च नवनीतावक्ेणे ॥ 

दश 
सोमेन्वद्ः 

लो कत र लोखितम्- करणम् 
छोरुताके क्रमासओक्ताः खण्डमिश्रविरामकाः । न शवष्णवै स्थानकं दृस्तो रेचितोऽन्योऽख्पदवः । 

लोरम्_-चिु । बक्षस्धो लोलितं शीर्षं विश्रान्तिः प्धियोः क्रमात् ॥ 

१ क अ ० यत्र छ्रर्वीन तत््वजञ्छोरिते भ्रतिपावितम् । 
गतागते खोट रोमन्थावतेनादिषु । शल चारीमटाताख्यां भटतण्डुरमन्यत ॥ 

म्म. यायनः 

तमन्ये कबलवर्ते लोट तियश्तागतम्। कय, | पादाः 

| | ूर्वबत्छुटने कृतवा मन्दे मन्दमतःपरम् । 

ललम्बः- मेररागः (हरिकम्भोजीमेटजन्यः ) 
असग्ठभूमेः पादस्य चारने लोकिते भवेत् ॥ 

(आ) समपधनिस. 
नाट 

(अव) सनिमगरिस. | _ शिरः | 

क रिरः स्या्धोलितै सर्वविकषैः शिथिलरोचनेः । 

लोला-दनुः 
निद्रागदम्रदविश्चमदमूछोसु तन्मतम् ॥ व 

तिक् प्रचङ्ता तच्जैः लोखानामोच्यते इयुः । 
| 

रोमन्थ ®बटावृत्तौ गण्द्रषे च प्रयुज्यते ॥ लोकितौ _ स्कन्धो 

| सोमेश्वरः विनियोगो रोखितयोः हुड्क्षावाद्यवादने । 

उ्याीणां चिता लोखा रोभन्थे भ्रासखोलने ॥ हास्ये विटकृते सेतत विभ्रदासेन वण्यते ॥ 



मोहः 

ष्कन्धः प्रचखितः ख्यातो छोर इत्यपि संक्ितः। 

शयं नर्यालव्यास्याता ! रससूत्रव्याख्याने भमिनवेन 
श्चतः। क्री. प, ८०० 

शोषी --पबन्ध 

सानुप्रासपदेद्न्ढा प्ान्तैरह्टीपदान्विता ! 
पदेश्च बहुभिरीता लोली प्राकृतभाषया ॥ 

सोमेश्वरः 

जग-महः 

निहूप्यतेऽथ खेष्टीयं सानुप्रासपदद्वया । 
खोही पद्ान्विता प्रान्ते प्राकृतप्रथिता भवेत् ॥ 

इरिपालः 

षरदेद्रयं तथा प्रान्ते खडि च पदं यदि । 
मीयते सा तु विख्याता लोदी प्रतभाषया ॥ 

कोहडी - -उद्ुतिकरणम् 
खमपादस्थितस्तियेगुतो बछितं ततः । 

पराङ्धस्यो यदि पतेतसदसा सा तु खोहडी ॥ वेद् 

इयमेव, सोभडी, लोदी, इति "व व्यवहियते । 

होहब्यश्चितम् -उदूतिकरणम् 
विधाय लोड पश्चा९्ितं क्रियते द्रुतम् । 
यत्र तत्करणे प्रोक्तं रोद स्यद्चितसंक्ञिकम् ॥ 

सोमेश्वरः 

५ | 

वृश्चः 
पूत भगवन्महेश्पराधनसाधन मतङ्गमुनिप्रशतिमिः वेणु- 

निर्मितं, ततो वर इति प्रसिद्धम् । वस्तुतस्तु छिद्रात्मकदुषिरा- 
मिष्यक्तस्र विोषरूपतयैवास्योपयोगः खादिरादिनिर्भितेष्यसीौ 
भवत्येव । तथा चोक्तम्- 

वशे सष्टा यदा पूवे बश्ञसंज्ञा तु वैणवी । 
वेशास्तु खादिरा रीप्याः कास्यजा वा सकाड्ननाः ॥ 

षत एव सुषिररधेगात् भ्राणसंयोगेनातोदनीयत्वात् युषिरा- 
लोद्चमित्युख्यते । 

भमिनवयुषः 

--बाद्यविरोषः ॥ 
वैणवः खादिरो वा स्य द्रक्तचन्दनजोऽथवा । 
छन्दतो गजदन्तेन निमितो वा तथादहिसः। 

५.७६ वेरामेदा 

कोस्यजो चा भवेद्रीप्यः सुवर्णेनाथ निर्भितः। 
धम्रन्थिरत्रणः क्ष्मो निर्भदस्सरखः समः 

सुत्त: सुषिरं गभ कनिष्ठामूरसम्मितम् 
स्वदय मानदेष्थं च समाक्रति समन्ततः ॥ 

नवरन्धीं परां प्रे बदरी बीजसन्निभाम्। 
दधतो जायते वैशः पिण्डः सा्धेयवोऽस्य च । 
सामान्यलक्षणं स्वेतद्विरोषोऽथोऽभिधीयते ॥ 

कुम्भः 

वश्चगतयः 

द॑श्चस्य गतयः पच्च कस्पिता चिता ततः। 
मुक्ता तथाधैमुक्ता च ततः प्रोक्ता निपीडिता ॥ 

गेयः 

्पदोपलम्-भृवावृत्तम् 
थमे यद् तु गु यतर जान्तं तृतीयकं यदि च ह्ितीकं गुर 

भथ षोडाराक्षरकृते तु पादे चतुर्थकं त्रिकमिशोद्धदं नर्खटं हि 
तदिति, यत्तु चतुदेश्षमनिधनगौभूषितमक्षरेगुरुञतैः श्रवणसुख- 
करैः, तत्खलटुरवशापत्रपतितं मुनिगणगदितं नर्फैटकं वदन्ति निय- 
भआदतिध्रृतिरचितम्। 

माधव शाणणं जुअदिअमद्जणणं । माधवकनानं युबती 
मदजननम्। 

वश्षपत्रपतितैम्-सप्तदशक्षरव्र्तम् 
भरनभनलगाः। भरतः 

प्पिण्डमानम् 
साधेयवः सरव॑वशेषु पिण्डः, 

र्षभेदाः | 
तत्राद्वेकवीराख्ये वदो स्वेकाङ्गरं भवेत् । 

मान फएुत्काररन्धरस्य ताररन्धस्य चान्तरे ॥ 

अन्येऽपि वंशाः एूत्कारताररन्ध्द्रयान्तरे । 

अषटादञचङ्गरं याषदकेकाङ्गुङवधेनात् ॥ 
५ | 

चतुदंशोदितास्तत्रोमापतिश्च त्िपृरूषः । 
चतुमखः प्ववक्तः षण्मुख मुनिर्वसुः ॥ ` 

नायेन्दरश्च महानन्दश्वादिकी रुद्र एव च। 
मनुः कखानिधिसतदत् अपरोऽष्टादशचाङ्गलः ॥। 

तरयोदश्ाङ्गसमे व॑ः तथा पच्चदशचाङ्गटः । 

नेष्टः पूथैरनुक्तत्वात्तदत्सप्तदशाङ्गङः ॥ 



ब््मेदः + ` ५५७. । | वैशखा 

वरो रविश्चयज्गखेः स्यास्ुरुली संज्ञ कोऽपरः । वाष्नक्रमो गृहीतः । नवाङ्गलवैश इति पएत्काररन्धास्परथम- 
दवाविंश्चयङ्गदेश्चान्यो वज्ञ: श्चुतिनिधिमेतः। रन्धपर्यन्तं यदन्त तन्मानं यस्मिन्व । 

भअ तिमन्द्रस्वरतया नेष्टोऽसी वरवेदिमि (| बेमः दशवादनेऽङ्गटिविन्यास 

वंश॒मेदः व्यक्तमुक्ताङ्गणिस्तव स्वरो ज्ञेयश्चतुःश्रुति 
अतितारण्बरतया वशान्पञ्वाञ खान्तरान् । कम्पमानाङ्गलिश्धेव त्रिश्रुतिः परिकीतिंतः ॥ 
भर्वाक्तनाः परे वंशानेष्यन्ते, बेमः  द्िकोऽधोङ्लिसुक्तः स्यादिति श्लयाभिताः खराः । 

एते स्युर्मध्यमे प्रामे भूयः षड्जाश्रिताः पुनः ॥ 
व॑शभेदाः उयक्तयुक्ताङ्गलिकृताः षड्ज पभ्यमपच्चमाः । 

पञ्छङ्गलास्तमारभ्य यावद्ष्टादरा्नुलम् । कषम पैवतश्यापि कम्पमानाङ्गलीकरृती ॥ 
फूत्कारसुषिरस्याधः ताररम्ध्रस्य पूतः ॥ ५ ४ अथमुक्ताङ्गछिश्चैव गान्धारोऽथ निषाद वोन् । 

स्वरसाधारणे चापि काकत्यन्तरसज्ञक्र।। 

निषादगान्धारकरुते षड मध्यमयोरपि । 

अङ्गखानामिय संख्या समाख्याता प्रथक् प्रथक् | 

तारं रन्ध्राणि छुर्कीत व॑रोऽश्रौ समभागतः॥ 
पशा छो मवेद्रंशः षोडाङ्कटमायतः । चिपयेयः सिकं श्ुतिलक्रणसिद्धितः ॥ ॥ 

~< < अभनवयुप्तः 

फूत्काररन्ध्रादारभ्य गणना तत्र कीर्तिता । + 
परेणाधेभागं सत्त वश्सस्वा 

समभागष्टक्हरन्प्रेणापेभागं समुत्सजेत् ॥ नी । 
0 १ एकवीरादिमुदुवरपयन्तं व॑ञ्चाः चतुद । करखानिधिमुरलीः 

एवं वंदोष्र स्मैषु सुरियणि प्रकस्पयेत्। श्रतिनिधिवंहालयेण साक सप्रदडा वडाः! 
पूत्काररनप्रदृध्यं स्याश्वतुखिद्ट वटर क्रमात् । तेषु लयोदश-पश्चदर-सप्रदशाङ्गखान्तराः वराः अतिमन्द्र- 
सर्ववंदोषु फु्षौत यथाशोभं यथारुचि ॥ ध्वनिमत्तवेन निरादरताः। तथव्रातितारभ्वनिमच्वेनेकवीरादि 

सोमेशः | पञ्वमुखपयन्तं वंशाः पच्चोपेश्चिताः। आहया । 
वररन्ध्बहिमान् रिष्टा नव्याः कीर्विघरादिमतेऽङ्गीकृताः । केचिः्पद्चवन्त- 
जातिवक्तरिरः प्रान्ती आदियादेः समासवः। तुर्वत्तयुताः वरान् नव युख्यानाहृः ¦ एषु सर्देपु वशेषु विस्था- 
श्क्तीरावधिर्ञया वैस्यानां विश्वमूर्तिवत् । नखरसाधको मयुर्वैराः । आदिदय्ैोऽपि विखानस्वरगामीति 
रिक्ाद्धितयसंयुक्तः सपादयवंयुतेः ॥ - केचिद्टदन्ति । कीर्तिधरसतु नववंशानां उ्यवस्थानमेकुवाच ! 

ल कुम्भः; | भादियो विश्वमूर्ति म॑नद्रसरविधायको । नाथेन्दरमदानन्दरुद्र 
मभ्यस्वेरविधायिनः ॥ वसुमुनिषण्मुखास्तारखरसा नकाः । 

धस्य मते मनुव॑श्चखिस्थानसाघकः। 

नव वंशास्तु विज्ञेयाख्िस्थानशवरगो चराः । 
। तेषां चहि स॑ानां स्थाने स्थाने वरिकत्रयम् ॥ 

न यथा बन्धलयसदेषां स्थर ज्ञेयास्समारयतेः । 
| (साधेश्मोकः कीरति धराचार्येण भरतप्रन्थे प्रक्षिप्रः।) 

वेश्रन्ध्रषु खरन्यासः 
बड्जम।सवेणो सरिगमपधनि,. 
मभ्यमप्रामिक्वेणो मपधनिसरिग. 
गान्धारप्रामिके वेणो गमपध निरि. 

बृशवाद नक्रपः मरत. 
वैरो यः करियते स्थायी योजयेत्दपश्चया । इति कंश्चिटुच्यते। कीर्तिधरो नवतशानेब स्वरसोौश्ठवाय 
द्वितीयादिपदं त्वत्र छक्षणस्य विचक्षणः ॥ गृहीतवान् । 

लक्षणे यस्यं रागस्य यावन्तः स्युप्र॑हादयः । वशखा- द्वादशाक्षरम् 
स्वराणां तावतां यस्मिन्सम्भवः स्थायिनि स्वरे ॥ नथ ववतिः 
तेषु स्वरेषु मतिमान् स्थायिनं तं समाश्रयेत् । जतजसाः भरतः 
अनयैव दिशा!ऽन्येऽपि रागा उद्या विचक्षणैः ॥ _ग्रा्ृते मालाकृ्म् 
नवाङ्कखस्य वैञ्चस्व प्रमाणं सकं श्रितम् । एकश्चतुमवः दौ पञ्चमानिकौ । 

वंश्षवादनक्रमे नवाङ्गख्वं्च एव ॥ वेमः । सः दौ चतुर्मािकौ सः। विरद 
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१ एकवीरा | 14 शङ्कु. 

२ उमापतिः 162. 2-यव् 

३ ल्िपुरुषः 16‰-अ. ‡-यव 

४ व्तुभुखः । 8. 

५ पर्ववक्तः 20-अ, ^-यत् 

६ षण्मुखः | 22-७. -यव 

७ मुनिर्व॑ञ्चः “०ॐ‰-अ. 

८ वसुवश्यः 24-अ. 4-यव 

९ नाथेन्द्रवशः | श्रू. 

१० महानन्दः | 30. 

११ रुद्रः २9त्रू-अ. 

१२ आदिलयवशाः 55-अ, -यवं 

१३ विन्धरवश्ः ०/क-श. 7ए-यव 

१४ मदुवज्ञः | 4^-भ. 

वंशोऽङ्गणिकमे 
अथेमुक्तिरसुक्तिवां सुक्तिश्चलनमाश्ु च । 
चत्वायेङ्गङिकमाणि निर्दिष्टानि प्रयोक्तभिः ॥ 

हरिपालः 

वशेऽङ्गलिन्मासः 
नारदादिमदरषिमिः तप्रामिकवेणुष्वेव नाना सवनेषु सामगान 

गीतम् । तेष्वेवारापजातिवणंग्रामरागदेशी रागाः बहुविधगम- 
कोपेताः बादिताः। अघुनातनवेणौ प्रक्रिया मिद्यते। यतः 
देशीरागेषु श्रतिसंख्यानियमो नास्ि। ्रामरागास्तु टीकिकगनेऽ- 
युपयुक्ता इति मतमप्यस्ति। अत त्रेमामिकवेणुषु खरकस्पनोच्यते। 

षड्जः कनिष्ठिकायां स्यार षभोऽनामिकागतः। 
गान्धारो मध्यमायां च तजेन्यामपि मध्यमः ॥ 
दक्षिणस्येति पणिस्स्यादृङ्कलीषु स्वरकमः। 

बामपणिरुदीयन्ते स्वराश्ाङ्गलिगोचराः ॥ 

वंशोऽङ्खलियोजनम् 
8-छिक्षाः ~ 1-यूका,. 6-युकाः = 1-यवः. 6-यकाः = 1 -अङ्ख्म् व 

अभूते | वेमस्यान्तर वरना 
५ 

खानिः कनिष्ठा 
मध्यमानम् 

४-भ. | 1- ई 

०‡-यव 

5‡-यव 

4 2-यव् 

+"-यव् 

1दरज. 1--रं 

15. 

14-अ. 1--> 

1ई-भ. 1- ह, 

“ह-अ. 1 

2-भ. 1 

पश्चमोऽनामिकायां तु मध्यमायां च धेवतः । 
प्रदेशिन्यां निषादः स्यात् षाड्जे वदो कमरत्वयम् ॥ 
बृक्षिणस्य कनिष्ठादिविद्यादेव स्वरान्यथा । 
मध्यगान्धारयोश्चापि मामयोशभयोरपि ।॥ नान्यः 

दक्षिणहस्तस्य वामहस्तस्य 

षड्जप्रामवरो 
मभ्यमग्रा-वशे 
गान्धारम्रा-वदो 

वशोऽङ्गलियोजनम् 
षड्जरूवन(मिकाङ्कल्यामूषभो सथ्यमाङ्गलौ । 

निरङ्गल्यां च गान्धारो मण्यमः कम्पितो यथा 

2 अज्य 

मध्यमा 

4 4 फ अनामिका 
4 ॐ तजनी 

स सख 

नि म 

ध 4 क. मध्यमा ॐ 4 अनामिका र्पः ग् 
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वामहस्ते लयो छेते चत्वाये दक्षिणे पुनः। 
पञ्चमोऽनामिका्या तु धवतो मध्यमाङ्गटो ॥ 

प्रदेशिन्यां निषादस्तु मध्यमः कम्पितो यथा । 

"अत्र पञ्चमोऽनामिक्ायामिति वचनान्मध्यमस्वरे कनीयसी- 
दाह निरङ्लीति कनीयसी तजनी वा ककन्धूफटबीजवदङ्गुीनां 
निवेरानम्। 

अभिनवः 

वशौङ्गलीनां गतिः 

पच्च श्य<गतिं छुयांसच् र, , विकर्पनात्। 
कभ्पितां चरितां मुक्तामधमुक्तां निपीडिताम् ॥ 

विश्चाखिलः 

दिद्खशर्णयः 

लयः वेणरन्प्रे कम्पमाना कटीकरतो । 

इजभामिक्वेणे तु चतुः तियुताद्लयः ॥ 

९ ` ४ वर् 
५ 
५ 
~ 
स 2 

वेदितव्या गीतविद्धिः षहूजमध्यसपच्चमाः । 
स्मै निनै ह्श्चुतीदि चिष्ुती पेवत्पभे॥ 

मुक्ताधसुक्तकम्भेश्च स्युरेते तकर्म्िः । 

यद् षड्ज रस्थेकां निषाद व्रजति श्रुतिम् ॥ 

निषादः काकलीत्येव विज्ञेधः कम्पिताङ्कलिः। 

ऋषभश्च यद्स्मैव त्रजेदेकां शतिं तदा ॥ 

वंदा रदमवनोरकमभातः 
अध्यल्यागसस चैव कामिन्या निर्जितस्य च। 
ठगेकातंस्य प्रद्ुीत मध्यमे मृदुमिश्चितम्॥ 

शध च निणोक्तठ्यमलयन्तखछितं द्रतम्। 

क्रोधे चैवाभिमाने च स्फुरितद्रुतकम्पितम् ॥ 
मतङ्गः 

वश खराधादनद्र 
आननच्िदरेष्याधारेषु गान्ध।रादिष्य्यर्पादकस्वषपमुक्तं, 

फ़म्प्यमानाधमुक्तव्यक्तमुक्ता इति भरतेन । दिद्रोपरि दीयमा- 
नाङ्गलि गतल्िद्रनिवेरदिताङखिनां क्रियया तीत्रातीत्रमभ्यरूप- 

प्राणपूरणगप्रमवो हि वैदो स्वरविभागः 
मभिनवयुप्तः 

वेशो खरोत्पत्तिः 
अन्यथेवाम्यधुः कचित््थाननितयवर्तिनाम्। 
म्बराणामृद्धवं तषां सत्तससैप यण्यनं ॥ 

वैदी स्वरोदत्तिः 

मध्यमे सप्रकेभ्यासवक्षतः पत्कृतेरिह । 
डरीरवीणासं भूतसूरसंवाद् भाजनम् ॥ 

स्वराः समभ्रा जायन्ते तारस्थानगाता अपि । 
मुखसंयोगसाङ्कस्यवादिते सुखरन्धरके ॥ 

टीपा पटीयसाऽऽचष्ुः ठं प्रकारं पुंरातनाः। 
तद्वादनभ्रकारेण यद्रन्ध्र वायत बुधैः ॥ 

तस्मादुत्पद्यते यस्तु श्रः सिद्धगणो भवेत् । 
विप्रकर्षं तु रन्ध्रं सुखसंयोगकदके | 

सन्द्रस्थानगतानां च खूराणासुद्धयो भवेत्! 
अभ्यास्वरतः केचिद्वश्वादनकोविदाः ॥ 

दैधयष्कैध्यतया वारोः तीव्राती्रतयापि च। 
रन्ध्रस्य पूरणाद्रायौः पूरणन च वां ध्वनेः ॥ 

प्राप्रोपचययोगेनापचयेनाथवा कथित् | 
एकस्मि्येव २४५ - चिच्र नानार्.२)द्यय् । 

र्वन्ति किख तत्रास्ति किमभ्यासस्य इष्करम् ॥ 
कुम्भः 

सप्नानां रूररन्धराणां व॑रोत्वष्रादशाङ्गले । 

म॒द्रणान्मन्द्रषड्जः स्यादथ मन्द्रा्ताः स्वरः॥ 

ऋ षभायाष्प डादेषु परस व॑रेप्वर्क्रमात्, 
छ धस्तरपु जायन्ते स्वररन्ध्रविसद्रणात् | 

मध्यस्थानसितास्सप्तस्वरा वरान्चवाङ्खलमत् । 

क्यांकं सप्रसु वैराषु जायन्त छिद्रसुद्रणात् ॥ 

एक.वीरारिघे चचा तारपश्चजः प्रजोयते। 
एतपु सर्वदरोषु सुपिरद्ितयेऽन्तिमे ॥ 

र्तिस्वस !द्तीयस्तु जायत तारसश्रितः। 
उयादिरन््रविमोष्षुण दृ तीयाद्या स्वराः पुनः 

निषादान्ताः प्रजायन्ते कऋमशस्तारगामिनः। 
ताररन्प्रे विमुक्त च परेषु सुपिरेष्वपि ॥ 

विहितषु विजानी यादष्टसस्वरसंभवमप्। 
स्वरः सम्पदयते पूर्ण; स्फुट मुक्ताद् छित्वतः ।` 

श्रतिरेका च दृष्ास्छादङ्क स्याः कस्पनादिह । 

रन्प्रऽवमुक्ते द्वितये श्रलयोरवापचीयते ॥ 
२५ क >~ ५ 

अधेमुक्ते कम्पन चीयत च श्रतिन्लयम् । 

अन्यथाऽन्यच्र मन्यन्त सप्म्रसम॒दहवम।, 
वेमः 



बशो स्वरोतपत्तिः 

अधुनतेषु शेषु स्वरोत्पत्तिः प्रदृश्यते । 
अर्धन्दुरिव वर्चस्य दण्डे स्यादक्षिणः करः ॥ 

स्थापनीयः परं तज्ज्ञैः वामो भुजगरीर्षवत् । 
तज्ञ षड्जो मवेटामकरानामिकया पुनः ॥ 

ऋषभस्वरसंभूतिर्वामस्येश्र तु मध्यया । 
गान्धारस्ततप्रदे हिन्या स्वरः सञायते त्वथ | 

दृक्षहस्तकनीयस्या मध्यमः पद्मः पुनः । 

दक्षषस्तानामिकया धेवतो मध्यया भवेत् ॥ 

तज्नेन्या दक्षस्तस्य निषादो जायते स्वरः । 
एवे वामाख्रयः प्रोक्ताः चत्वारो दक्षिणात्करात् ॥ 

अन्येऽन्येन प्रकारेण. वर्णयन्ति स्वरोदयम्। 
मन्द्रस्थाने सितः षड्जः स्वररन्धेष्च सप्रसु ॥ 

मुद्रितेषु मनो वेरो जायतेऽथर्षभो भवेत् । 
न्घरहयेऽन्तिमे युक्तं परे पच्च स्वराः पुनः ॥ 

शादिशन्धरेषु मुक्तेषु विश्वमूतौँ पुनभेयेत् ¦ 
पिहितायां सप्तरन्धरयामषभो गादिकाः परे ॥ 

मन्द्राः स्युटथादिरन्धाणां बिसुक्तेरिति तद्धिव्ः। 

 आदिव्ये स्वररन्ध्राणां मुद्रणाद्रस्वसेदयः ॥ 

मन्द्रगा मभ्यमाधातु द्रयादिरन्धतिमोक्षणात्। 

जायन्ते षट्स्वराः रृद्र्वरो स्यान्मध्यमस्वरः ॥ 

सप्नरन्धपि धनेन पञ्चमाद्याः पुनःस््राः । 

द्रथादिरन्ध्रविमोक्षेण महानन्दे तु पद्मः ॥ 

सप्रन्धरपि धानेन षडन्ये घवतादिकाः । 

द्रथादिरन्धरविमेोक्षेण नाथेन्द्रे मन्द्रधवतः। 
मुद्रणासस्वर रन्धाणां निषाद्याः परे पुनः + 

हथादिरम्ध विमोक्षेण भवेयुर्मन्द्रदेशगाः । 

मध्यस्थानसितष्षडजः स्वररन्परेषु सप्तसु ॥ 

मुद्रितेषु वसौ वदो जायन्ते ऋषभादयः । 

मुक्तेषु ठथादिरन्धेषु षटस्वन्येष्वपि सपसु ॥ 

शवर रन्ध्रेषु जायन्ते मुद्रणादषभादयः। 

द्रथादिरन्ध्रविमेोक्षेण तत्परे षडपि क्रमात् ॥ 

५५८० वांरिकगणाः 

बषट्रिवति । सुनिरवश्ञादिषट्सु वेरोष्वियर्थः | 
षडपीति । गान्धारादय इयर्थः । 

वारस्थानस्थितः षड्जस्वेकवीरस्य सप्त ॥ 

ड्तेषु स्बररनप्रषु, जायन्ते ऋषभादयः । 
द्रधादिरन्धेषु युक्तेषु भवेयुस्तारदेशजाः ॥ 

वयोदश प््चदहय तथा सप्रदश्चाङ्गरम् । 
हित्वा द्वादशसुख्येषु वरोषु क्रमनः स्वराः ॥ 
स्वररन्धरपि धानेन हयादिरन्धविमोक्षणात्। 
षड्जादिकाः प्रजायन्ते मन्द्रगस्सप्त ते पुनः ॥ 
घटषट् तेभ्यः परेऽपि स्युरतेपयु्नयेन हि । 
जायन्त इति केषाञ्िन्मतमन्नोपवणितम् ॥ 

पिधानादन्यरन्धाणां ताररन्धरविमोचनात् । 
केचिदेबाभ्यदुस्तद् ज्ञा अष्टस्करसंभवम् ॥ 

मन्वादेः पूर्वपूर्वस्मान्युद्रितादुत्तरेत्तरः। 
अुद्रितः कमशो वशः स्यादेकेकसवरांधिकः॥ 

कुम्भैः 

वेशोषु रन्धरपरिमाणम् 
-पूत्कारर नरस्य मानमङ्ग्प्रमाणम् । अन्यरन्ध्राणां कनिष्ठि- 

कामनम् । मभ्यैलगान्धारप्रामयोः पृत्काररन्ध कमान्मभ्यमा- 
` कनिषटिकपुस्यन््। 

नान्यः 

वंशोत्करषः 
५| . बक्ञवीणश्चरीराणां चरयाणामपि तत्त्वतः । 

समाने स्वरह्तुत्वे यतो वैरो विशिष्यते ॥ 

सिनिग्धत्कन्मधुरत्वाश्च ठकितत्वादिहेतुभिः। 
वंश्ुत्रीणाश्ञरीराणामेकत्वे सति यो भ्वनिः। 
यः कोऽपि तत्न जायेत विशेषो रँक्तिेतुकः॥ 

डुम्भः 

वांशिकगुणाः 
भङद्लीसारंणाभ्यासः स्वस्थानं सुरागल्त । 

स्वस्थानवदषस्थाने `रागोद्धावनराक्तिता ॥ 
गतेर्वेगस्य करणं गीतवादनचातुरी । 

गात॒णां खानद्ायित्वं तदोषाणां च सुद्रणम् ॥ 

तारानुगमने परागेदे शीरगेषु कौशखम्। 
बांशिकस्य गुणाः प्रोक्ताः दक्षदिग्जयिना दश्च ॥ 

कुम्भः 



बांिकदोषाः ४ 

वांशिकदोषाः 
वहणिदविहारसः कम्पः स्वस्थानानाधिरेव च । 
वृथाप्रयोगबाहुर्यम्चता गीतवादने । 

क 

एते दोषा महानिन्धाः वांडिकस्य विशेषतः ॥ 

स्थानाभ्राप्निदिशारःकम्पो भुजयोश्चरनं तथा । 
जनयः शरीरजा दोषाः वांशिकानामुदाहताः।॥ 

हीनस्वरत्वमव्यक्तिः कम्पः कर्णेऽच वूर्णनम । 
प्रतिपूत्कार इयते दोषाः पद्रस्वराभ्रि्ताः | 

भजनता तारवेराया भन्यक्तिगंमकोादये । 
. स्थानकाबसरे जाड्य गतेर्निवाहहीनता ॥ 

मिथ्याप्रयोगभ्राचुयं जडता गीतबदिने । ` 
षडेते वांक्षिकगता दोषा दोषन्ञसम्मता ॥ 

वांरिकलक्षणम् 
चातु गमकारंमे रागाङ्गनैपुणम्। 
स्वरे समे च विषमे रागनिर्माणकौञ्चरम् ॥ 

ग्रहे मोक्षे च वैदग्ध्यं सर्वतारेष्वभिज्जला । 
इत्युक्तमस्य ठक्षमेलड्कंशिकस्य समीरितम् ॥ 

वङ्कलाभरणम्-मेकतां (रागः) 
सरिन्न्गमपधन्निन्स. 

वक्रमू--दरीनम् 
अधश्चोरभ्वमपाङ्गस्य गमनाहक्रमुच्यते । 

, 

चिबुकम्  " 
तिरश्चीनगतं वक्रं भूतावेरादिषु स्मृतम् । 

वक्रकोणा--गतिः 
भुजङ्गगतिरेवं स्यात्सकोणा वक्रकोणका । 

< र 

पत्रा 

वीणावादने गति विेषः। ४ कश्चितस्वरयुषक्म्क तदू द्धितीयं 

अरताङ्य पुनः प्रथमे प्राप्य वृतीयानुधावनम् । भयमपि, तन्त्री 
अदने चमत्कारः । 

५८१ कोः 

„रसन्
 

वक्रा चृ्टरौ मवा । 

ऊभ्वास्या व्यात्तवक्ता स्यादका महनिकूपणे। 
विप्रदाखः 

--गतिः 

वक्रा भुजङ्गगतिसन्निभा । 

.-हनुः 

इनुस्तिैम्गता वक्रा अष्टाबेदोऽर्दिते भवेत् । 
सोमेश्वरः 

तिरन्धीना गता वक्रा रहावेरोऽर्दितामये ॥ 
5 ज्यायन 

रागे गतिः 

केषाद्छित्तत्र रागाणां वक्रानाम गतियैथा। 
कृद्ित्स्वरमुपक्रम्य तद्दहितीयं भ्रताङ्य च। 

पुनश्च प्रथम प्राप्य तृतीयमनुधावति ॥ 

वक्रिताथपताकहस्तः 
नेत्रस्थानेत्वग्रयुक्तौ पताकार्थो यथारिथतौ । 
वक्रितार्थपताकस्स्यादिति नास्थविदो बिदुः॥ 

नेबस्थोनेत्वय हस्तो वक्रितार्थपताकिकः। 
पक्षयुम्मे दश यन्ति पुरोभागस्थितो यदि । 
विष्टामोक्षार्थगमनभाषणे च नियुज्यते ॥ 

वक्रोक्तिः- (कान्य) 
वक्तोक्तिर्विद्ग्ध्यभङ्गीभणितिः। 

परमेश्वरः 

निगायकः 

ध्वनिवर्णपदार्थेषु बाक्छये प्रकरणे तथा । 
प्रबन्वेप्याहुराचायोः केचिदक्रत्वमाहितम् । 

वक्रतामेदाः-- ध्वनिवक्रता, वर्णवक्रता, पदपूर्वार्थवक्रता, 
प्रययवक्रता, वाक्यवक्रता- प्रकरणवक्रता, इति । 

कविव्यापारवक्रत्वभ्रकारास्संभवन्ति षट् । 
प्रयेकं बहवो भेदाः तेषां बिच्छित्तिरोभिनः ॥ 

वाक्यस्य वक्रभावोऽन्यो भिद्यते यस्सहसखधा । 
यल्लाखङ्कारवर्गोऽसौ सर्वोऽप्यन्तभे विष्यति । 
वक्रभावप्रकरणे प्रबन्धेऽप्यस्सि यारडः ॥ 

साहि यमीमांसा 



दश्च ५५८ 

वृश्च ध 

चरम निसु माभुमरे तथा वक्षःप्रकस्पितम् ! 
उद्वाहिताभिध चेति वक्षः पश्चविभ स्प्रृतम् ॥ 

प्कषःस्स्तिकष्--करणम् 
चतुरखावुरः शत्र भवता यत रांचतो । 
ठयावृत्तक्रियया वक्षस्याभुमे खस्िकौ करौ । 
पादौ च स्वस्तिको जहुमगुल्फस्य बलनान्मिथः। 
पट ःस्वस्तिकं प्रोक्तं ख्नानुञ्चयगो चसम् ॥ 

उरुत्य घट येत्पाणिपादेन स्वस्तिकाविति । 

रुच कीति धराचयेः किञ्िद्ध््यनिरोक्षणात् ॥ 
ज्यायनः 

बद्धवेदस्पयुद्नासं (१) छज्नामन्सथतापयोः, 
लक्ष्मणः 

यचर्जुदध\--न 
वलेन वचसा लोकदस्यकरं तु यत् । 
तदेव युक्तितोऽम्माभिः वचरशुद्धमुदाहतम् ॥ 

सर्वेश्वरः 

यजभ्--प्रतिमुखसन्ध्यज्गम् 
प्रत्यक्षर यद्र क्य वज तत्। भरतः 

षङ प्रयक्षककंशम्-- यन्निष्ठरत्वास्पमयक्षरूक्षवाक्य यच्च पूर्व- 
गरयुक्तस्यान्यवाक्यस्यानुष्ठानस्य वां प्रध्वसकं तटज्रमिव वज्रम्। 

सथा--वेण्या--कथम्पीति अश्वत्थामवाक्यम्। 
सागरः 

ञः - तानः 

ड् जग्रामे सपहीनोडवः। 
पगरिलनिध. कुम्भः 

ऋः 

ओदने छागडम्भस्म भस्म चापि पुरातनम् । 
-ठहविण्मूषयोदचूणे समभागं सुपेषयेत्। 
व्मेपयेदक्षिण पुटे लेपोऽय कज ईरितः ॥ 

पुरस्तने भस्मेति। बहुदिनमेकल सथितं यत्किञ्चिद्धस्म । मूषेति । 
तीम्रादिद्रः्णपात्रम् । को इति भाषायसुक्तम्। दक्षिणपुट इति । 
सह् छस्य । 

नारायणः 

--दर्ातार 

पज्रताले ख्यो गुरः । 1 $ ऽ रक्ष्मणः 

वटके 

पजरभभेभू-कणैमूषणम् 
मोक्तिकानि बहिःपङ्क्तौ वन्मध्ये नीखकं ततः । 
वञ्णि चे ततेोप्यन्तर्वज्रगभेमितीरितम् ॥ 

सोमेश्वरः 

वजरचूडामणिः--मेख्रागः (मायःमःख्वगौरमेखजन्यः) 
(आ) सरिगपघस. 

(अवः सनिपधपमगरिस. 
| मञ्च 

वंजरतिलप् -सीमन्तभूषणम् 
अश्चत्थपन्नसंकाटा सुवर्णेन विदिर्भितम् । 
माणिकदख्रखचितमायते मोँक्तिकेथुतप् ॥ 
तत्र सुक्ताफटेः प सूसकाभ्यां विराजितम् । 
ताभ्यां बहिर्मराखास नानास्तैः प्रकल्पयेत् ॥ 
तदुष्यं वजरमाणिकमौक्तिकषः वहुभिध त् । 
तदिद हसति शकं योषित्सीमन्तमूषणम् ॥ | 

मरोमश्वग. 

वजहासित् --मरागः ( हनुमत्तोडीमेरजन्यः ) 
(आ) सरिगमपधनिस. 
(अव) सनिधपमरिस. 

मङ्ख 

वाजिका-श्रति 
मध्यमस्य प्रथमा श्रुतिः । 

वथितिका -- पुष्कर्वाचे जातिः 
करणेवेहुभिश्ितरः सर्वसृरद्गप्रहरसंयुक्ता । 
स्वाभाविकोत्तमगतो वश्चितिका सा तु विज्ञेया ॥ 

| अभिनवगु्षपाठः 

इय उर्ध्वंकोष्ठेति उक्त्वा तलक्रणमुक्तं नेपारमातृकाया- 
ध धां द्र प्रायां वीराद्भुतरोद्रभावसंयुक्ता । 
जाति्विंतस्तिमा गां सा विन्ञेयोर््वको षेति ॥ 

भरतः । नेपाखादशैपाठः 

वटुकं 
शद्धवरास्या नामान्तरम् । 
तामेव बदटुकीमाहभूरिमिधेनिषेयुता । 

५.९८ £... 

धनदस्य प्रतिनिधिभूरिभिधे नपेयुतः ॥ 
कुम्भः 

तामिति शुद्धवरारी, धनदस्ये्यादि--काङसेनो बा कुम्भः 
कणैः । 



बदटहसः 

--भषाङ्गरागः 

निगदिता वटुकी धरणीश्रूतामविरतिग्रहणा छषमोच्छिता। 
बह्रुतारयुतास्पमदुस्वना विरदहितारिपततादिङृताङ्नेः ॥ 

कुम्भः 

गुद्धवराटिकाया नामान्तरम् । 

वडदंसः-मेखरागः 
वडदंसः सदा क्ेयः शङ्कराभरणस्वरेः । 
षड्जादिः पच्चमांराः स्यानन्यासोऽपि पच्चमस्वरः । 
धवरोहे गहीनः स्यादारोहे घु धवर्जितः ॥ 

तृतीयप्रहसेत्तरगेयः। 

वदनम् 
 भुप्रमुद्यादि विवृते विधुतं विनिवतंकम् । 
व्याभुप्ने चेति षोटोक्तं सुख बहक्ष्मचोच्यते ॥ 

भटोबिखः 

मदोः 

वधः- सन्ध्यन्तरम् 

बधो व्यापादः । यथा--कुखपद्यद्धे-- अवत्वस्य दोदेषमप- 

कटय ̀ सुखेन खड भकलामीति राचणवाक्यम्। 
सागरः 

ग्धस्तु ज्ञापिता द्रोकषतरिया स्यादाततायिनः । 
सिंग ~ 

व्रम् 
चर्मणा कृता रज्जुः । मृवङ्गवन्धने उपयुज्यते । 

वनजाम्बरी- मेटरागः (सूर्यकान्तमेरुजन्यः) 
(आ) सरिमधनिस 
(अव) सनिपमरिस. 

मञ्ज 

वनमारी -देदीतारः 
वनमारिनि ताछे स्यादृध् द्रतचतुष्टयात् । 
रघुरेको द्रुतदनद् गुरुरन्ते यथाक्रमात् ॥ 

०००] ००§ 

मपधनिसारीगा जगदेकः 

तक्षु गुधि्थुरुता दिद्धिजगच्छििं्च । 
सुपाच्छटकशः 

चनमारी--देरीतारः 
खचलुष्कं रुधुप्धेव द्रत गो बनमाछिनि। 
००००० ० $ सखुघा 

५५८२ 

चनराज्जी -- प्राते भालादृ्तम् 
एकश्चतुमाबः ठौ पञ्चमातरिकौ ज गः गः 

वनवयुन्धरा- मेखरागः (धीरसङ्कराभरणमेखजन्यः) 

(भा) सरिगमनिस. 

(अव) सनिधपमगरिस. 
44 

वनविहारः- संगीतशङ्गाराङ्गम् 
वने विविक्ताटोकजनच्छः कायिनां चेष्टाविङेषो वनविष्ठारः 

क्री (5.1 

वनविहारगमनम्- संगीतशङ्ाराज्गम् 
क्रीडार्थं काननविहारागमनं वनविद्धारगमनम्। 

मोः 

वनस्पतिः मेख्कतां (रागः) 
सस्मगिन्न्मन्पन्धनिन्स. 

सक 

चन्द॒ुखी-मेररागः (धीरश्धराभरणमेरजन्यः) 
(धा) सरिमपनिस. 

(अव) सनिधपमगमरिस. 
मञ्च 

वयोरञ्जनी- मेररागः (मायामाख्वभौरमेरुनन्यः) 
(भा) सरिगरिमपधनिस. 

(अव) सनिधमगस. 
41 

वरदः-- गीतारङ्कारः (रासकमेदः) 

लघुदरत गुरुयैत्र तारोऽयं गजष्टीलकः । 

वरदो रासकस्तेन श्रोत॒णां च सुखादटः ॥ 
सङ्गोतसारः 

व्रदाभयो--वृत्तदस्तौ 
वामदक्षिणभागस्थी वरदाभयदौ करौ । 
भरारौ करिपाश्चस्थो गदितो बरदाभयो । 

पराड्युखतटो भिन्नौ पताकौ कटिषान्मौ । 

१ लमो स्यातां कमेण वरदाभय । 
ययमः 



बररिका ५८४ 

दरारिका- प्रथमरागः 
भिन्नादि भूतस्य च पञ्चमस्य 

प्रोक्ता विभषिव वरारिकरेयम्। 
ममन्द्रका धांशयुताधतारा 

षड् जक्रहान्ता च समस्वरा स्यात् 
मोक्षः 

--रागः 

विभाषा रागराजस्य पश्चमस्य वराटिका । 
अंशरष्षट जम्रहन्यसो नितारामन्द्रमध्यमा । 
समदोषस्क्या पूर्णा श्रृङ्गारे याष्टिकोदिता ॥ 

जगदेकः 

वरटौ- रागः 
भतःपरं वराटीदि प्रथित्तो राग उच्च्यते | 
रागाल्नातस्ततोराग राजपव्वमसंज्ञकात्॥ 

धेवतारापरहय न्यासष्षड्जोऽसौ तारधेवतः। 
मध्यमन्द्रस्तु संपूर्णः स्वररोषस्समो भवेत् ॥ वि 

हरिः 

रिषभकतारापृणां मन्द्रयत्ता समस्वराभोगा । 
न्यासांरप्रहपञ्चमयुक्ता रोक्ता वराटिका बहिः ॥ 

संमस्वरा च पृथा च रितारा मन्द्रवर्जिता । 
नराटी पश्चमन्यासग्रहांशा किट कथ्यते ॥ 

महं रावर्ततो गेया भिन्नपक्नमबर्सद्ा । 
घड् जन्यासम्रहांरैषा वराटी भरतोदिता ॥ 

शस्या: जेविद्धयम्-- रल्नमालायां शुद्धबयादी, द्रविडवरारी 
देकाजराटीति छक्तम। कौमुध्यां तु षाडवमभ्ये गणिका । 

मरियणः 

सान्ता सांज्ञसंयुक्ता वरादी रागजामता । 
मदनः 

--रागाङ्गरागः 
भिन्नपञ्चमफस्याङ्ग चरादी स्यात्समस्वरा । 
धांञा षड़जग्रहन्यासा मन्द्रमातारपैवता। 

्रीष्मे प्राकप्रहरे गेया संपूणां कामगे रसे ॥ 
भदटमाधषः 

अस्य रागस्य वेरालीति नामान्तरमपि दश्यते । 
रागः 

विभाषा रागराजस्य पश्चमस्य वराटिका । 
समशेषस्वरा पूणा शङ्गारे याष्टिकोदिता ॥ ॥ 

हम्मौरः 

व्राटोरागष्यानम् 

षड्जमहांशकन्यासा व्ररादी कथिता बुधः| 
प्रथमा मूछठेना यस्यां संपूण कीर्तिं बाहिनी ॥ 
सरिगमपघनिस दामोदरः 

--रागाङ्गरागः (वीणायां वादनक्रमः) 
धैवत स्थायिन कृत्वा तपूर्वस्वरमेय च । 
पच्छारुह्य चतुथ च तृतीय द्वियैदोच्यते । 
स्ायिन्यासे वराटीस्यात्तद् स्यात् रिग्रहः कचित् ॥ 

कुम्भः 

--रागः (वेरोवादनक्रनः) 
ग्रहं कृत्वा तारषड़्जमधींक्टय वमेव च । 
तत्पूवं स्थायिने चाय द्वितीयं च तृतीयकम् ॥ 
द्वितीय च क्रमासपराप्य स्थायिनि न्यस्यते यदा। 
तदा बराट्यौः स्वस्थार्न प्रथमे परिकीर्तितम् ॥ 
स्वस्थानत्रितय चात्र कर्तव्यं सैरवे यथा । 
स्यादेष एव स्वस्थानक्रमो रागान्तरेष्नपि । 
वेशेष्वस्यां द्वितीयस्तु श्थःयितेनोपक्षितः ॥ 

_ मेररामः 

रिकोमखा गतीत्रा्या कोमलीकृतपेवता । 
निना तीव्रेण संयुक्ता वराटी ध वतादिका | 
सतीव्रतरसस्पनान्दोखनेन मनोह ॥ 

शान्दोष्टन गमक विदोषः । भहोबिङः 

मेककताधं रागः । द्वितीयग्रहयेत्तरगेया । 

वरराटीतोडी- मेरूरागः 

रिधी च कोमरो प्रोक्तौ यन्न तीत्रतरश्च भः। 
इद्राहको पधौ स्यातां वरादी तोडिका च सा ॥ 

दितीयप्रहसेत्तरगेया । ` भडोनिखः 

वराटीनाटः- मेररागः 
वराटीसरसञ्ञाते वरादीनाटके पुनः । 
अवरोह धग व्यो न्यासांरौ षड़जपश्चमौ । 
पेवताद्राहश्षम्पन्ने निमयोः कम्पनं भवेत् ॥ 

सायगेयः। , . भहोबिखः 

चराटीरागभ्यानम् 
बिनोदयन्ती दयिते च गौरी 

सुकङ्कणा चांमरचालनेन । 

कर्णे दधाना सुरपुष्परर्च्छ 
वराङ्गनेयं कथिता बरारी ॥ 

४ शग तक्ञरनिः 



वरार्युपाङ्गानि 

वरारथपाङ्गानि 
बण्णामपि वराट्यपाङ्गानां अंरन्यासम्रहाः षड्ज एव बेदि- 

तथ्यम् । । ठ 

बरालिगोटीरागध्यानम् 
सुमाणिदामावृतचारुकेशां 

प्ररःप्रदेथितरुद्रवीणाम् । 

सखलीगयुखाश्नन्मृदुवेणुनालां 

वराछिगोटीं हृदि चिन्तयामि ॥ | 
रागसागरः 

 बराली-मेररागः 
(आ) सरिग०्०न्मपध०्०्निष्. 
(अव) सनिन्न्पम०न्न्गरिख. 

| मेखुरक्षणे 

वराली- मेख्कतां # 
बह्यादिधेनुविधिमेषविरुद्धमभ्य- 

पच्चाधिधेवरिवदन्ति तथोभयव् । 

पृणामिषे बहुखकत्पनया वराी 
रागे चमस्करृतिमनेकविधां बद्रन्ति ॥ 

सखरिगपधाः श्रद्धाः । प्रतिमध्यमः। काकलिर्निषादः। 
परमेश्वरः 

वरालीरागध्यानम् । 
विवदकूसुमभूषां संवृतारीं सदारीं 

मधुरम्रदुखवाक्यस्तोषयन्तीं वङन्तीम्। 
वरभिदुपल्नीटां भागेवे ध्यानलोखं 

मम मनसि सदा तां चिन्तये श्रीवरालीम् ॥ 
रागखयर्ः 

व्राहदस्तः 
मृगी स्वन्यकरः तेन श्िष्टस्ततो यदि । 
फनिष्ठाजञ्योर्योगादराहः कर ईैरितः। 

पुरोभागेत्वये हस्तो वराहस्य निरूपणे ॥ ५ 
विनायकः 

व्णध्वजः- मेररागः (हरिकाम्भोजीमेकजन्यः) 
(आ) सरिमपधस. 

(अव) सनिपधपमगरिमगस. 
सक्ष 

वङ्णगप्रिया- मेख्कतां 
सन्रिगन्मन्पच्न्यनिस. 

यन्न 

वणैदीपिका 

वरुणसिन्धुः - मेरूरागः (वरुणप्रियामेरुजन्यः) 
(आ) समगमपधनिस. 
(अव) सनिधपमगरिस. ४. 

श्व 

वस्णा- दे्ञीतारः 

चरुणा दखगाः प्रोक्ता । 
०। 9 रक्ष्णः 

वणः 
अरङ्करिर्ङका्यो यो वर्णं इति गीयते । 
तस्य कोऽर्थो भवेद्ूमो वर्णो गानक्रिया भवेत्। 

वण्येतेऽच्र पदं यस्मत्-- पण्डितमण्डली 

स्याय्यादिभिञ्चतुधीसो वणो गानक्रिया मतः ।, 
कुम्भः 

नलु वर्ण॑शब्देन किमुच्यते । वर्णशब्देन गानमभिधीयते। 
स्थायी, सञ्चारी, आरोही, अवरोहीति, चारो बणौः। 

मतङ्कः 

---प्रयन्धः 

कणीटरभाषया वणो बिरुदर्व्णताङतः। 
ताखतरैविद्धयतः प्राज्ञैः श्रीकण्ठः 

वर्णङकरजी -मेररागः (हरिकृम्भोजीमेलनुन्यः) 
(आ, समगरिपधनिस. 

(अव ) सनिधपसगरिस. 

प मल्ञ 

वणंताल-- देशीत।रः | 

चतुरश्रच्यश्रमिश्रप्रमेदात् धिविधो मतः। 
वेप; 

००००००००००००६5 ००5 हम्मीर: 

वणाः (पाल्य) 
उदात्तश्ानुदात्तश्च सरितः कम्पितस्तथा। 

वर्णाश्चत्वार एव स्युः पास्ययोगे तपोधनाः ॥ 
तत्न हास्यश्छङ्गारयोः स्रितोदातेर्वणैः पाष्यमुपपाद्यन् , वीर- 

से द्रा्तेषृदात्तकस्पितेः करुणबीभत्समयानकेषु अजुदात्तस्वरित- 
कम्पितः | 

भरतः 

वर्णदीपिका-मेररागः (हरिकाम्भोजीमेरुजन्यः) 
(आ) सगमपधनिस. | 
(अव) सनिधनिपमरिगरिस. 

मज 



बणेमिन्ः 

वृर्णभिन्न :- देरीतारः 

वर्णभिन्नामिे ताले द्रत खषुशैरः। 

००} 5 वेमः 

बर्णमण्ठः- देशीताछः 

घुदनद्ं दरतदरनं रश्च दौ वर्णमण्ठके । 

1|@ ©| ० © दामोदरः 

वर्णमदिका- देश्ीतारुः 
ोबिन्दू खश्च बिन्दू च विज्ञेया वर्णमहिका । 
मागादाधानी || ००६०५ 

वणंसंयोगे मानम् 
खययतिपाणीनां चिविधः संयोगः । स च चिभरकारो भवति। 

तद्यथा-राद्ै विद्धे स्थ्यागते चेति। तत्र चत्रियतिनाम समा 
स्रोतोगता. गोपुच्छा । त्रियो नाम द्रुतो मध्यो विरम्बितः। 
लिपाणिकं नाम समपाणिरधैपाणिरूपरिपाणिश्चेति। तेषां संयोगो 
यथा- 

समा यतिद्रतश्चैव ख्यो यत्र भवेदथ । 

तंथवेपरिपाणिश्च राद्धसस्वेष विधिभेवेत्।। 
स्रोतोगता यतियेच्र टयो मध्यस्तथेव च । 
समपाणिस्तथा चव कि वाद्य तु तद्भवेत् ।। 

अधेपाणिस्तु यल स्यात्तथा चैव सितो खयः। 
यतिश्यैव तु गोपुदा वादय जाथ्यागतं तु तत् ॥ 
श्ितायात्परभृत्येषां प्रमाणे संप्रवर्तते । 
कायो हानिः कानां च दोचेष्वन्येषु पाणिषु ॥ 
यतयः पाणयश्चैव ख्या चै वादधसंभ्रयाः । 
यथाक्रम हि कर्तव्या नास्थयुक्तिमवेषय तु ॥ 

सितख्यः । विम्बितटयः। मरतः 

वर्णसहारः- प्रतिमुखसन्धयज्गम् 
बर्णितस्यार्थस्य तिरस्कारः । यथा-- रत्नावस्यां कदलीगृहे 

सुखंरेषा गभेदासीति विदूषकवचनम् । 

जगदेकः 

सामरः; 

पात्रीघो वर्णसंहतिः । प्रथकस्थितानां पावाणां कार्याथ ओघः 
मीटने वर्ण्यन्त इति व्णंसंहारः । रामचन्द्रः 

सर्ववर्णोपगमको वर्णसंहार उच्यते । यथा-- बारामायणे 
जामदगन्यवचनम् । किं बरेथेयादि । रत्र हदरचापदरनविषय- 
तया राघव विश्वामित्रपोरादिपरामर्ञेन वऋह्यणादिवेगौनां संमरदा- 
द्र्णसंहारः । सिग 

५८६ व्णेख 

चातुरवण्योपगमनं वर्णसंहार इष्यते 
भरतः 

वर्णितार्थतिरस्कारो वर्णसंहार इति पाठान्तरम् । चातुर्वण्यै- 
शब्देन पाल्नाण्युपछक्ष्यन्ते । यत्र पात्राणि प्रथक्ख्ितान्यपि 
ढोक्यन्ते स वणेसंहारः। भट्तौतस्तु वीरप्रथाने नायकप्रति 
नायको तत्सचिवौ च वण्यैन्त इति वर्णां इ्याह । कामप्रधाने 
नायको नायिका सचिवो च अत्र चतुणामेकीभावः प्रयोगस्य । 
यदुक्तं ब्राह्मणा दिवणचतुष्टयमेनमिति तदफटत्वदिनादयम् । 

सभिनवः 

वणसङ्कीणं हस्तः 
सूचीदस्ती नामिमूरे चो्वाभ च प्रचाछितौ । 
वणंसङ्की्णहस्तोऽयं कीर्तितो भरतागमे ; 
नाभिमूङे चोर्ध्वभागे चकितो सोमराजिषु ॥ 

विनायकः ` 

वर्णंसरकः- प्रबन्धः 

म्व स्ताः पदेस्तेननेस्सहितोऽये प्रबध्यते । 
आभोगेऽन्यपैरस्य तेन्नकैन्याससंविधिः॥ 

हरिपालः 

भयमेव वर्ण॑स्वर इति कचिद् टइयते । 

वणोलङ्कारः 
वणोट्कार एव गीताखङ्कार इलयधुनातनै रच्यते । प्राचीनैरपि 

बणे एव गीतिरिति व्याख्यातम्। 

अष्टो प्रसिद्धारङ्ारा रक्ष्यन्ते त्न ्योम्पटः ॥ 
धवो मल्यो रूपक्श् म्पा त्रिपुट एव च ।' 
अटतषिकताटो चेयष्टलङ्तयः स्पृताः ॥ 

वेदटमखी 

अस्मिन्कोदो मतविवेचनाथं बणीखङ्कार भि ध्रवारुङ्कारा 
इति विभ्योच्यन्ते | 

--आदुमतानुसारिणः 
एकस्वरो द्विस्वरश्च त्रिस्वरश्च चतुस्वरः । 
शृली नागपाश्ञश्च मङ्गलो यतिमद्गलः ॥ 
नन्दनः सुन्दरः छन्दः सरटः छुरिखोद्धरो । 

¢ भ च्रे भ, न 

एते चतुदश प्रोक्ताः पूर्वैः सङ्गीतकोाविदेः ॥ 
संगीतसरणिः 

वर्णेला- एलाप्रवन्धः 
मण्ठादितारखमध्यात्त तारे~+केन केन चित् | 
युता रागादिनियमरहितास्ता परे विदुः| 
वर्णमाखाभिधा रखा एखागानविवेचकाः ॥ 

कुम्भः 



वर्ना 

वतना 
बाहूनां करणानां च समस्तव्यस्तयोजनात् । 
क्रमाद् द्रतादिवे चित्रयाजायन्तेऽत सहसः 
्र्तनाश्चतुरेरूह्या तादसोभामरसभृताः ॥ 

शाजञं देवः 

करामिनयश्ेभाया विचित्रां रचयन्ति हि । 
ततो मयेह लिख्यन्ते वर्तनास्ता मनोहराः ॥ 

सकश्षोकः 

‹ उदेशान्ति पच्छरविंशचतिरित्युक्ता वर्तनावायुस् लना * इत्यञ्ञोको 
बक्ति। कद्िनाथस्तु कोदलीयवर्तना इति उदेशान्ते ‹ चतु- 
्विक्ृतिरित्युक्ता वर्तना भटूरतण्डना ' इटयाह 

वर्तनानन्दः-- प्रबन्धः 
रागोऽपि कलयेद्रस्तु रसेस्तेन्नेश्च निर्भितः। 
आभोगश्च पदैन्यासः स्वरेर्यस्य प्रगीयते । 
तलिनेष्टेन स ज्ञेयो वर्तनानन्दसंज्ञकः ॥ 

प्रण्डितमण्डली 

वतंनामेरणसम्- चारकः 
एकः करः परिलठटत्कणाभ्यर्णनिवेरितः । 
प्रखारितोदष्ितकैः वर्तितो यदि लीख्या। 
अपरः पाणिरेतत्तु बर्तनाभरणं भवेत् ॥ 

व्तनाखस्तिकम्- चारकः 
विचयुहामानुकारेण पाणिरेकस्छपाश्चतः । 

. वलनं छुरते पाणिरन्यो विच्युतिपूर्वंकम् ॥ 
अनेन योगमायाति क्रियासममिहारतः। 
वर्तनास्वस्तिक प्राह तर्स क्ामधनव्चयः ॥ 

ठ वेमः 

अथवेदं त्रिखण्डोक्तवर्तनाभिभेवेदिति । 

वतेनी-श्रुतिः 
मन्द्रपश्चमद्धितीया श्चुतिः। 

भद्योकः 

पण्डितमण्डली 

_ मूर्छना (गान्धारपम तृतीया) 
(आ) पधनिसरिगम. 
(अव) मगरिसन्िध्प. 

नान्प्रर 

---भबन्यः 

वर्तन्यां न दरतो खयः । 
क पण्डितमण्डली 
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यस्यामाव््तिरुद्राहे धुवामेोगौ सुसैयुतो । 
धुवके स्यात्ततो सक्तिः वर्तनी साभिधीयते ॥ 
कङ्कालः प्रतिताखो च शुड्कषदरतमण्टकान् । 

सलयाञ्येतरताेश्च स्वरश्च परिगीयते ॥ 
मन्तव्योऽत्र सदा मेदैः वर्तिन्याः करणस्य च| 
सविस्बस्वरेरेव वर्तिनी कथिता बुधैः ॥ 
बर्तिन्यां "बा विवर्तिन्यामारपस्ताखवर्जितः । 
आदावायोप्यते यस्याः सा स्यादाापपूर्विंका ॥ 

सौमराजः 

ता विहाय प्रथ स्वरैररपयिष्यते । 
गीत्वा दिवारमुद्राहं धरवार ततः परम् ॥ 
गीयते छवकेनेव पुनंक्तिभेवेदिह । 
प्रतिताखो धवो मदः कङ्काटश्च छुड़ककः ॥ 
इति ख्यातान्विहर्ैतान् तारास्सर्वे भवन्ति च । 
ख्यो विखम्बितश्चात्र करणेषु दरतो भवेत् ॥ 

करणानाममुष्याश्च दरया स्यादियतो भिदा । 
वर्तनीति समाख्याता, 

हरिपाठ 

वतिका--श्रतिः 
यैवतस्य तृतीया श्रुतिः । तारंधेवतस्य द्वितीया श्रुतिरिरि 

मण्डल्वाह । 

वर्तितम्--करणम् 
कुञ्ितो मणिबन्धे त॒ व्यावृृत्तपरिवतिंतो ¦ 
हस्तौ निपतितो चे्वोरविर्तितं करणः तु तत् ॥ 

भाश्छिष्टो मणिबन्धस्थरूस्िकाभिमुरो करो । 
कुत्वा वक्षस्येककारं व्यावृत्तपरिवतितो | 

उत्तानौ पातयेदृर्वोयित्र तटर्निते मतम । 
असूयायां प्रयोगस्स्यात्पताकरी यदि पातयेत् ॥ 

अधोमुखनिषृष्ठौ तौ कोध सूचयतः कयै । 
टुकतण्डाद य)ऽप्यन्ये विनियोगत्रगादिह् ।। | 

शाते 

उन्मुखौ खस्तिकाकारावश्िष्टौ मणिबन्धतः । 
वक्षः्षेत्रे करौ छरत्वा तत्रैव युगपलयुनः ॥ 
व्यावृत्तिपरिषृत्तिभ्यां पताको यल पातयेत् । 
स्वोवोरित्तानितावेव वर्तितं तत्प्रकीर्तितम् ॥ 
आविद्ध वर्तनापूर्वावधस्तटनिपातिते । 
एतौ तद् यथारोषवाक्या्थांभिन ग मते ॥ 
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कतुण्डादयोप्यव प्रयोक्तव्या यथोचितम् ॥ 
मुनिनाप्यत एवा विरोषो न निरूपितः । 
तत्राप्यनन्तरोक्तत्वात्तख्पुष्पपुटोदितः ॥ < 
पादोऽनुमत इयेके मुनेरारायवेदिनः-1 
कथयामासुराचार्याश्चरण तरसश्चरम् । 
परे तु विदुः पादं हस्तौ चिलयानुसारतः ॥ 

ज्यायनः 

धसूयाकोषयोर्योञ्यम् * इति छक्ष्मणः । 

--चृत्तकरणम् 

उन्मुखस्वस्िकाकारौ यो शिष्टौ मणिबन्धतः । 
वक्षःकषेवान्तरे कृत्वा तत्रैव युगपत्पुनः ॥ 
व्यावृत्तिपरिव्त्तिभ्यां पताकौ यवर पातयेत् 
पुनरुत्तनितावेच वर्तितं तरप्रकीरतिंत्तम् ॥ 

नन्दी 

वधेनः- देशीतालः 
भवन्ति वधेने ताले द्रुतो खच प्रुतस्तथा । 

© ०] ऽ सुधा 

वर्धनी-रागवधैनाङ्गम् 
रागवधेनशब्दे द्रष्टव्यम् 

वधोपणः- देश्ीतारः 
तारे व्धौपणे ज्ञेय रघूनां च चतुष्टयम । 

॥ ॥ खधा 

वधमानस्- दतः 
तदे वो्ध्वीकरतं हस्ते वधेमानं प्रकीर्तितम् । 

उमा 

वधमानम्- गीतम् 
खण्डिकावधेमान, आसारिताभासं, वधेमानासारितं, इति 

भिविधय् । 

~र देरीसथानम् 
अन्योन्यपाष्णिसंबन्ध तिरर््धीनि पदद्रयम्। 
यन्न तदवधेमानाख्य खानक तद्विदो विदुः ॥ 

वेम ४ 

थ 
वधमानः- पचरङ्गाङ्गम् 

यस्मान्नृयाच वणो वाद्यात्ताराद्वयादिभिः । 

वर्धतेऽभिनयाचैव प्रयोगो वधमानकः ॥ 
रारदातनयः 

वधमानप्र॑योगः 
ह, 

ण्ट ४ र्स्तिकेन विनाभूता केचिदिच्छन्ति तं बुधाः । 
मीभैन्ताभिनये चोष्य: खीभिस्तद्टगः करः ॥ 

| सशोकः 

हसपश्षो स्नरितिकतवं प्रप्र यदि पराञ्छखौ । 
वधंमानस्तद्। हस्तः कवारोद्राठने भवेत् ॥ 

किच्युतसर्वस्तिकस्तद्वद्क्षःथरुषिदोरणे । 
सपशीर्षो हैसपक्षश्यनेऽस्मिन्नपरे जगुः। 
भपरेऽभ्युषजगमुरतं स्वस्तिकेन विना कृतम् ॥। 

मृगशीर्ष पराग्वक्तावधवा हंसपक्षकै । 
ताहो वस्तिकीभूतावधवा सपशीर्षके ॥ 
परा्धाखाविति त्रेधा वधेमानाभिधः करः । 

` द्वारवातायनादीनां ककारो द्धाटने मतः ॥ 

किच्युतस्वरितको हंसपश्षौ बक्षोविदारणे । 
दवितीयं निषधं प्राह वधेमानाभिधं बुधः| 
श्रीमान् कीर्तिधराचार्यो विनियोगोऽस्य वर्णितः ॥ 

विप्रदासः 
के 

वथमानप्रयोगः - पूर्वरङज्गम् 
यान्यवे चमहं पूवं गीतकानि चतुदश । 
वधैमानादिकं चेव सर्वमत्र योजयेत् | 
उपक्रमे गीकैकानां प्रयोगस्सृचनादिभिः । 

उपोह्यन्ते स्वर! यस्मात्तस्मादुक्तमुपोहनम् ॥। 

तदुक्तपूवे मस्माभिः चतसखः कण्डिका अपि । 
विशाखा सङ्गते तल्रं कनिष्ठासारितोद्धवे ॥ 

मभ्यमासारिताल्नाता विशाखा सङ्कता वथा । 
ह्ुनन्देति चतस्रोऽपि च्येष्ठासारितसंभवाः ॥ 

सुमखी च सुनन्दा च सङ्गताच विश्ाछिका | 
उक्तपातक्रमेरेतेरासारित विधिः कमात्।। 
पिण्डीबन्धाः प्रदश्यैन्ते वधेमानक्रमेण च । 
ते चेष्टदेवतारूपा इष्टचित्राश्चिता अथ ॥ 

विरम्बितल्येऽमीष्टमाना आसारितन्य तु । 
कटा कटापसंयुक्तोपोहनस्याधेभागिकः ॥ 
समाश्चतखश्चतुरा नर्तक्यः पुष्पपाणयः। 
भन्तथोनमथाकृलयाऽलङकय रङ्मूमिकाम्॥ 

लल्लावकीर्य पुष्पाणि नमरः कमेण ताः । 
इनद्रादिलोकपभ्यः परिवये चतुर्दिशम् ॥ 
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वन्दनानि प्रकुर्वन्ति चतस्रः परिवर्वनाब् | विश्छिष्यान्योन्यमायाभ्यां द्वाभ्यां साकं ठतीयया । 
उपोहना्थामिनयमङ्गहरेःभयुञ्य ताः ॥ अङ्गारेरमिनयेश्वतु्ीवस्तु ठुयकम् ॥ 

पिण्डीं बध्नन्ति तत्रस्थाः कनिष्ठासारिताश्रयश | अथ सर्वास्तु नर्तक्यः पिण्डीबन्धमुपाभिताः। 
उपोहनं पच्चकटँ सूचया भावयन्ति ताः ॥ ` चतुथोपोहनं ुयुरपसव्य ठतीयिकाम्॥ 

वश्चाखरेचितेनासावेका भूत्वा प्रथक् ततः । तृतीये वस्त्वभिनयेत्तिस्रो नृत्यन्ति त्रत्परम्। 
धभमिनीयोपोहनाथ दरोयेच्च तदेतराः ॥ + , छतावन्धमथास्ाय कयोः पूर्वमुपोहनम् ॥ 

पथैस्तकायङ्गदरिः प्रबरयेयुस्ततस्तु ताः । । परथमे वस्त्वभिनयेसप्रथमापस्ता ततः । 

पिण्डनन्ध समास्याय भावयन्यङ्करेण तु ॥ 8 तदेत्तराः प्रयन्ति मितां पुनरेव ताः॥ 

म्रथमेपेहनस्याथं परिवये पुनश्च ताः । छुसुमाञ्जकिमाकीये चतस्रोऽपि तदा समम् । 

वैशाखरेवितं कृत्वा करणं र ङ्गपीटके ॥ . अङ्ग््रिः प्रनृत्याथो भवन्त्यपसृतासतु ताः ॥ 
(न + ९९ । कुम्भः 

विकीथे पुष्पनिचयं छुयुवेस्तु विभावनम् । 
ताभ्य एका विनिश्चय प्रथमं वस्तु भावयेत् ॥ । वषवराः 
तदेव चार चातु्यादरयम्दरयतः पुनः। , ये त्वस्पसत्वाः हीवाश् ८ . सस्वभाविनः | 

ततः पिण्डीगतास्सर्वाः पिण्डीबन्धमुपागताः॥ जात्या न दुष्टाः कायं च ते वे वषवराः स्यृताः ॥ 
ह वि 

मरके 

सुचया षद्कटे छुयुद्टितीयोपोहने पुनः। वलनम् 
न, [| र्थं ८ तरर 

तस्येव करणं ज्ञेय तदर्थस्य विभावनम् ॥ 0 
तियेग्गमनं वनं मतम् । 

अपस्स्य द्वितीयाथ ताभ्यो वस्तु द्वितीयकम् । | ह 

नचश्चपुटेन ताकेनासिनयेस्प्रथमा तदा ॥ ॥ व । 
ॐ | वनं शख्रगमने रसयोर्वीरसोद्रयोः। | 
मरचत्येदङ्कद्ारेण चतस्रो मिकिवाः पुनः । कुम्भः 

शद्ध न्धं य | || मू विधाय व्व ने स्या वस्तुन बलयम् _ बाहुूषणम् 

अङ्करेण पुनःछयुरुपोहनमथेकिका । । 6 

ताभ्यो निस्सत्यामिनयेदितीयं वस्तु तत्थरम् ॥ ८. | 
म (| जानुनोऽभ्यन्तरगती वन समुदीरितम् । 

9 .स्वे्ठापरिक्रमे खीणां करणे वङितोरुणि ॥ | 
पिण्डीबन्धं समास्थाय सम कुयुरुपोहनम् ॥ „ ` र नाक 

एव दृतीयासिनयेत्ततीयं वस्तु रङ्गगा । | जानुन्यन्तरीते ्राहूरूरं वठीतसंक्ञकम् । 

षट्पितापुलकेण दे छयात्तामङ्गहारतः ॥ स्वैर ख्ीणां गतावेष विनियुक्तो महर्षिणा ॥ 

नर्वस्यो मिलिताः पश्चाहताबन्धमुपाभि्ः। विप्रदाख्ः 

अङ्करेण पुनः छुयुरुषोहनमथ स्पुटम् ॥ | _ वादः 

अन्योन्यं मििताः प्राग्वत् चतीया प्रथमान्त । श्रमितः कूरवरोदेरे वितः परिकीर्तितः। 

तृतीय वस्त्वभिनयेन्ृतते छुयादितीयिका ॥ ` खक्गादिभ्रामणे योऽयो धृतदस्तस्य मोचने ॥ 

ततस्सङ्खव्य पिण्डीस्थाः द्ुयृस्तुयेमुपोहनम् । सोमेश्वरः 

सूचयाष्टकटं पश्चादपस्त्य चतुर्थिकाम् ॥ रितम् सानकम् 

चतुथं वस्त्वमिनयेदञ्न हारं ततःषराः। किञ्चिद्धिवलमानाङ्ग पदं बर्नपश्चगम् । 
ुर्वीरन्भिलितास्तिखश्चतसखरोऽपि ततःपरम् ॥ | भूमिस्खष्ठकेनिष्ठ च भूमिगाङ्गछठकं परम् । 
ङ्कुरेण चतुथंस्य वस्तुनो भेयकाभिषम् । छवीत वलिते प्रोक्तं साभिखषविलोकिते ॥ 
बन्धमासथाय कुवीरन्तुपोहनमतःपसम् ॥ - ज्यायनः 



ृङितवर्तना 

--दशनम् 
देरिष्टान्निवृत्ताय भूयोऽङ्गत्यश्रभावतः । 
क्रियते द सनं यत्र वितं तसरचक्षते । 

कितं तश्निबृत्तस्य भूयस्त्वग्रावरोकनम् । 
चारदातनयः 

--करणम् 
अपक्रामति देहस्य कषेत्रात्सूचीमुखे करे । 
सचीपादोऽप्यपक्रामेत्तदिक्षो भ्रमरीं हतः। 
पुनरङ्गान्तरेणव यज तद्रछिते मतम् ॥ 

ज्यायनः 

वलितंवतेना 
बलिताभिधदस्ती चेदर्तितो स्वोक्तरीतितः। 
सौष्ठवेन तदा सोक्ता धीरैर्वङितवर्तना ॥ 

भश्योकः 

कूपर।वस्तिकाकारवतनाद्रछिता मता । 
अन्ये त्वाचक्षतेऽन्योन्योन्युप्रागौ खटकामुखौ । 
ऊर्ध्वग प्रष्ठतो नम्रकूपैरो वकितेति च ॥ 

वरिता - आवा 
पाश्धन्मुखी पुनभरीवा वकितेटयमिधीयते । 
पर्शिक्षणे तथा प्रीवाभङ्गे चेषा प्रयुज्यते 

गदधिनाथः 

ग्ीवाभङ्गे तथा भवैः ब्रक्षायां गुरुसन्निधौ । 
| भदोकः 

प्रोकिते स्वमङ्ग च विता पाश्चेतोमुखी । 
न्यायुनः 

=-रागः 

मध्यांडकानिधनपद्वमकाङ्किता च 
मन्द्रभेमे च बहला बहुसप्तमा च । 

ग्थक्तत्चिमिन्नगमका सगवर्जिता च 
ञेया तु भाषा वलितान्तराख्या ॥ 

गन्य; 

पक्वमान्ता च मध्याशा रिमन्द्रा बहुसप्तमा। 
सगहीना सत्रिभिन्ना भषा च वकिताचसा॥ 

बलितोरू--करणम् 
उरसो यौगपयेन छवा व्यावर्तितो करौ। 
आनीयाक्षिप्तया साध तत्रैव परिवर्तनात्॥ 

मतङ्गः 

वद्वी 

स्थापयित्वा यदा सम्यक् ज्ुकतुण्डावधस्छ्यके 
बद्भया चावतिष्ठेत वछितोरु तदीरितम् ॥ 

अपल्लपितमेतेन सुग्धायास्संप्ररश्यते । 
ज्यायनः 

“ आकारगुप्तत्रीडायामेकान्ते च नियुञ्यते ` इति रक्ष्मणः। 

घठितोरुकम्--करणम् 
छक्तुण्डो यदा हस्तौ व्याृत्तपरिवरतित | 
ऊरू च वकित यस्मिन््रछितोरुकमुच्यते '॥ 

भरतः 

बक्षःकषेत्रे समं हस्तौ व्यावृत्तपरिवर्वितौ । 
विधायाक्षिप्तयां चायो संहतो परिवर्तनात्। 
पत्रानीय निषीयेते लुकतुण्डाबधोमुखो ॥ 
बद्धा याति सितियेत्र वछितोर् तदुच्यते । 
मुगधखीव्रीडिते चास्य प्रयोगरशार्गिणोदितः ॥ 

वलितौ रृत्तदस्तौ | 
करूपरस्वस्तिकाकारो रताख्यौ वलितौ करौ । 
परेतो विधुतो मूर्भिं युष्टिकस्वस्तिकौ जगुः. ॥ 
केचिदन्योन्यङम्नाम प्रष्ठतो नम्रकूपैर । 
उथ्वागरो खटकास्यौ च तदाहूर्वङ्ती करौ ॥ 

साज देव 

अशोकः 

व्भः-गीतारुङ्क]रः (मल्यभेदः) 
मख्याख्ये भवेत्ताले गुरुटेधुरतो गुरः । 
वभो मशको ज्ञेयः तालेऽस्मिन्करुणे रचे ॥ 

सज्गीतसारः 

-देरीतारुः 

वल्लभो मगणदनदरं मध्यगे खघुनि स्मृतः| 
1555।555 कुम्भः 
1 1ण्ठकः। 

वल्लभो रगणेनेव कथितस्ताख्वेदिमिः ॥ 
दामोदर" 

वष्टु भमण्डः- तारः 

वह्वभो रगणेनेव। 515 वेद्ः 

वह्वी- रागः (सङ्धीणः) 
देशारूया श्ावरीयोगाद्रद्वी परिकीर्तिता । | 

नारायणः 



वटति 

चष्ाता- भषङ्गरगः 

भाषामभाषिष्ट तु भिन्नषडजे श्रीकण्ठिकामन्र सुनिमैतङ्गः । 
तदङ्गमशमणान्तषड्जां वल्लातिकामाह महीमहेन्द्रः ॥ 

धस्य वद्धातिकेदयपि नाम दईयते । 
कुम्भः 

--रागः 

षडजांराग्रहणन्यासा धमन्द्रा रिषभोञ्िता । 
परोक्ता हिन्दोटकोपाङ्ग वह्लाता गीतकोविदेः॥ 

सोमराजः 

चह्छाना-- रागः 

मभ्यमग्रहसन्यासा पञ्चमेन च वर्जिता। 
धैवतेन च भूयिष्ठा वह्ञाना षाडवा भवेत्॥ 

सोमेश्वरः 

वह्ारिरागध्यानम् 
सख्या प्रबोध्यमानापि कान्ते रोष न मुख्धती । 
परावृत्तमुखी द्यामा वद्वा प्रीतनायका।। 

* संगीतसरणिः 

प्रशिः --देरीतांरः 

बरिःस्याह्घु सृत्तेन । (?) 
| | ऽ | रक्ष्मणः 

धच्र पाटोऽतीवे अष्टः । विहकरखनया ' खघुदन्ढं गुरुखधू 
इति द्योते । 

वशीकरणः-- तानः 
षड्जग्रामे रिपहीनोड्वः। 
सनिधमग. कुम्भः 

वषट्कारः-- तानः 
मध्यमग्रामे गनिहीनौडवः । 
धमरिसपष. कुम्भः 

वसन्तः- रागङ्गरागः (वीणायां वादनक्रमः) 

षड्जं कूत्वा ग्रहं तस्मात्स्वरमेदयादिमे ततः। 
तृतीयतुयाीवुच्चाये द्वितीयादीन्स्वरानथ ॥ 
त्रीनारुद्यावरुदल्याथ वसन्तः सम्रहान्तिमः। 

ऋषभोऽपि ग्रहः कैशिदस्य लक्त्येषु दश्यते ।। 
षड्ज । मध्यषड्जम्। कुम्भः 

_- रागः (वरे वादनक्रमः) 

षड्जं स्थायिनमास्थाय तदितीयतृतीयको । 

सकदादय वेगेन प्रोच्यतयेत्रतीयको । 

द्वितीयं पुनरुचये तृतीय च चतुर्थकम् । 
तृतीयं तदधस्ताच्च स्वरं प्रोच्य भ्रहे यदा ॥ 

न्यासो विधीयते तव स्वस्थान स्यात्तदादिमम्। 

वसन्तस्य तृतीयोऽपि स्थायी स्याहक््यवत्मनि ॥ 
कुम्भः 

-देशीतारः 
वसन्तताले कर्तव्यो नगणो मगणस्तथा । 

९ भात्रा ताख्पस्नादः 

--उपाङ्गरागः 

सांशन्यासग्रहः पूर्णा मन्द्रनिस्सपकम्पितः। 
भूयिष्ठरिनिसो दैन पश्चिमे प्रहरे बुधैः ॥ 
हिन्दोखाङ्ग वसन्तोऽय वसन्ते गीयते शुची । 
विद्रमाभ दज्ञभुजं षडास्यं कोकिखांगतिम् ॥ 

तार्खदुज्गचक्राग्जफलरखाश्च षट् करैः । 
विश्राणं वीणया सक्तकरढन्द्र॑ वराभये । 
दधतं पाणियुम्मेन केचिरप्राहुरतद्टिदः॥ 

-रागादङ्गराग, 

हिन्दोखङ्गं वसन्तः स्याद्र्ीन्यांस इजकः । 
संपूर्णः कम्पितसपो मन्द्रनि । 
वसन्ते पश्चिमे यामे शङ्गारे गीयते बुधैः ॥ 

मटूमाधके 

- रागः 

अंदो न्यासे मदे षड्जोन षड्जो तार मन्दरयोः । 
ूर्णस्वरो वसन्तोऽन्न शङ्गारे सप्रकम्पितः ॥ 

| सोमराज 

देक्ञीतार ह 

वसन्तताले नगणो मगणः परिकीर्तितः। 
||| ऽ 55 भ्रीकष्ठः 

वसन्तताङे विज्ञेयो नगणो मगणस्तथा । 
11555 सुषा 

-रागः 

पूर्णो वसन्तः षड्जस्िः रागाङ्गश्च यो बुधः । 

आन्दोछितो निजस्थाने मभ्यमादिविरम्बिसः । 

मध्यमे चव. . ... .. - निद भवति कञ्पितः॥ 
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वसन्ते सततं गेयः शङ्गारे वीरकेऽपि च । 
शङ्गारे युख्यवृ्तिस्स्याद्रसन्ते गीयते यतः। 
भयमेव वसन्ताख्यस्तेन सर्वजनोदितः ॥ 

हम्मीरः 

 =~--ईइस्ः 

बसन्त विप्रकीणाख्यः तद्रधूससुपाभितः । 

-मेररागः (मायामाख्वगो्मेरुजन्यः ) 
(आ) सगमधनिस,. 
(अव) सनिषमगरिस. 

म 

--मेररागः (स्वतन्तमेरः) 
षड्जादिमूेने मान्ते गनी तीव्र वसन्तक । 

प्रातगयः महोबिलः 

रागः 
षड़्जमभ्यमिकाजातः षड़जन्यासमरहांराकः । 

` गेयो वसन्तरागोऽयै वसन्तसमये बुधैः ॥ 
न्रथणः 

-मेररागः ्रीरागमेरनोऽयं रागः) 
वसन्तरागे वक्रस्तु निषादस्वर उच्यते 

परमेश्वरः 

-मेरुरागः (कर्णारगौडमेखजः) 
षट् जलययुतः पूर्णो वसन्तो वा रिपोभ्ितः । 
प्ात्मथोौ प्रयोक्तव्यो वीरे रौद्रऽद्भुते रसे । 
सहायः पञच्चवाणस्य रागो हिन्दोखसंभवः॥ 

श्रीकण्ठः 

वसन्तगन्धी-मेररागः (मायामाख्गौरमेरुजन्यः) 
(आ) सरिगमघस. 

(अव) सनिषपरमरिस. 
मन्त 

वसन्ततिरकम्-- चदं शक्षरवृत्तम् 
तभजजगगाः ` भरतः 

बसन्ततिरकं, उद्धषिणी, सिंहोन्नता, मधुमाधवी, चेतोदिता 
अन्दुयुखी यादि नाममिग्यवहरन्ति । 

वसन्ततिलकः- देशी तार 
वसन्तति छको र्ष्वोर्मध्ये विन्दुरुदीरितः। 

। ० । लक्ष्मणः 

कसन्ति 

वसन्तभैरवः- मेररागः 
कोमलाख्यो रिधोौ तीतर गनी वसन्तभेरवे। 
धेवतांशग्रहम्यासो मभ्यमसिोऽपि सम्मतः ॥ 

प्रातर्गेयः । | अहोबिलः 

वसन्तभेरध्यानम् 
पीतवसखधरं गन्धछुङ्कमागरुङेपनम् | 
वसन्तभरवं ध्याये कार्तिकेयस्वरूपिणम् ॥ 

रागसागरः 

वसन्तमनो्टरी- (मायामाख्वगौरमेखरागः) 
(आ) सरिगमपघनिस. 
(अव) सनिपमगस. 

वसन्तयुखारी-मेररागः (वकुलमरणमेरजन्यः) 
(आ) सगरिगमपनिधनिस. 
(भव) सनिधपमर्सि, 

वसन्तरागध्यानम् 
शधङ्गारवनसमीपे नर्तन्तं युव तिजनकदम्बेश्च । 
यकपिकञारीयुक्तं ध्याये मे मनसि सन्ततवसन्तम्। 

रगसायरः 

रिखण्डिकििछोचयचारुचूडः चूताङ्करोद्धासुरकर्णपूरः । 
नज्याम्बुद्इयामतनु्विखासी वसन्तरागोऽतिमनोहरश्रीः ॥ 

श्रीकण्ठः 

शिखण्डवहोशचियवद्धनूडः पुष्णन्पिकं चूतरताङ्करेण । 
्रमन्मुदाराममनज्ञमूतिं मतेमतङ्गस्य वसन्तरागः ॥ 

सङ्गीतेसरणिः 

वसन्तलीख--मेररागः (च्रवाकमेरजन्यः) 
(आ) सरिमपधनिस, 

(अव) खनिधपगरिस. 
ध मख 

वसन्तिका- रागः 

मागेहिन्दोखगागाङ्गं बेदीदीन्दोरसंज्ञक;। 
पु्णोंऽथ मन्थरो देशी हिन्दोलभ्रैव कथ्यते ॥ 
ऋषभेण निनादेन समष्षड्जो विराजते | 
आन्दोछितो निजस्थाने मभ्यमोऽपि बिरम्बितः । 
मध्यमे पद्मे चैव निल भवति कान्तितः। 
वसन्ते सवतं गेयदश्रङ्गारे वीरकेऽपि च ॥ 



वसन्ती ५९३ वस्तूत्थापनम् 

-शृङ्गारमुख्यवृत्तिरस्याद्रसन्ते गीयते यतः । मावा द्वादञ्च संख्यातास्समयोः पादयोरपि । 
अयमेव वसन्तास्यस्तेन सर्वजनोदितः ॥ पादा भवन्ति पूवास्ते परार्थेष्वपरेण ते ॥ 

वसन्ती-रागः धन्ते दोहरकर्त्वन्येः पदैरामोग इष्यते । 
वसन्ती स्यात्त संपूर्णां सत्रया कथिता बुधैः । तननन्यांसे यथेष्ट स्यात्तालो वस्त्विति रक्षितम् ॥ 

श्रीरागमूैनैवात्र गेया रागविशचारदैः ॥ दरिया; 
दामोदरः वर्तुन्यर्धारपुनः पाठः परार्थे खरतेन्नकाः। 

वसुः-देशीतारः ` ततम्स्यादो्कादृध्वे अ।मेगोऽन्यपदैः छृतः। 
वसुः स्या्द्रयो्मध्ये बिन्दुद्रन्ढसमुद्धवः । | | कर्तठ्यस्तेन्नके््यसः ताङ्श्चात् यथारुचि ॥ 

| ० ०] सक्ष्मणः जगन्नाथः 

प्रबन्धे वस्तु सज्ञेऽस्िन् तेन्नकैन्यौस उष्यते । 
न # < र टलजच्य् # वेवं ऋ, = क नः 

बसुकरी मेखरागः (षण्मुखभ्रियामेरजन्यः) वस्त्वेव स्वरपाटान्ये तेन्नकेरपि रद्कितप । 
(आ) सरिगमपधनिस. तियोटच््छिकेः पश्च पच्चकर्णाटभाष्या ॥ 
(अव.) सनिधमगरिम. पण्डितमण्डली 

मन्न ५ क इ % 

न्यते वेद्धा | प्रथमे च ठृतीये च पश्चमे तिथिसंख्यया । 
म | भा | दितीये च चतुर्थे च मात्रा भास्करसंख्यया॥ 

वसुन्धरायां परपा छ्द्वय दच्रय घु । त 
।७॥०००। रमणः | दटक्पच्छपद चान्ते दान समन्ततः । 

। वरतु नाम प्रबन्धोऽयं मुनिभिः परिकीर्तितः ॥ 
वसुव ‡ > ~, ©, जरौ | ९ १ देटग्विधः प्रबन्धोऽसो नाटक परिगीयते । 
५ । भरतोक्तप्रकारेण नानारससमन्वितः ॥ 

बसुवेशः । | सोमेश्वरः 
म वैदो वसोवेश दण्डमानमङ्कुरनासुदीरितम् । _ वाद्यम् 

अन्तरार्यिरति पक्व यवा युकात्रयै तथा ॥ ष्टतारसपेत तत्कर्ता खसितेन च । 

अन्तरं सुखतारास्यरन्धयोदिंमाजाङ्गलम् । छहेरेणाऽथ तद्रा बस्तु बम्तुविदो चिदु: ॥ 
संभूयान्तरसप्तानां मानमत्र भवेदिदम् ॥ शा 

शर --वीणावादनप्राणः 
पच्वाङ्गरानि साष्ट यवयुक्सप्तयूकिकम् । न । 
भतिव्लमन्तरं जेयमङ्करं पादव्िंतम् । द्रो बप्तुसं्ञ स्यात्ते क्रमतः वराः । 

॥ कर्तरी खसितश्चैव कछुहरस्तारसंस्प्रञः ॥ 
सयुकायवकं शोषं नाथे स्मरत ॥ ध 

कुम्भः | 
बस्तु _ निबद्ा्म् कतेव्यां खसितेनापि कुहरेण परिस्फुटम् । 

क । तारः संस्प्रर्यते यत्र द्वाद वस्तुसंज्ञकम् ॥ 
यस्सिन्वसन्ति नियत. . दधानि कानिचित् त 

स्त॒धनिमुख्येन तद्वस्तु परिकीर्विंतम् ॥ तुः , 
४ ॥ कुम्मः वस्तूत्थापनम्--मरभय्वज्गम 

वस्तु मर्व॑रससमासच्रतं सविद्रवा विद्र बाश्रय वापि । 
९ चि के र नक 1 म् 

उद्राहाद्यास्तु चस्वारस्स्रादीनि च षट् तथा। कय बिभोन्यते यत् तदसतूथापनं ज्ञेयम् ॥ 
वसन्ति यत्र स ज्ञेयः प्रबन्धो वस्तुसंज्ञितः॥ | | 1 

जग-मटः वस्तूनां बहून मुत्थापनं प्रसङ्कः गतनिवन्धरं यत्र कार्ये तत्तथो- 
„_ प्रबन्धः क्तम् । कानि. वस्तूनीयाह सर्वरसेति। रसरब्दैन स्थायिनो 

पादाः प्च भवन्यत्र प्रान्ते दोहरुकोऽपि वा । | व्यभिचारिणश्च । तेषां संक्षेपेण कतं करणं यत्र त्रि द्रवैः अगन्या- 

विषमेष्वेव पादेषु मात्रास्स्युदेश प्च च ॥ युपञ्वेस्सह तेर्विहीनं च इयेवै विद्राश्चयै वस्तूर्थापनम् ! 
40) 



वहसः 

यथा- कृत्यारावणे रावण दृष्ट्रा एतेनापि सुरा जिताः, यस्तातेन 
निगृह्य वारक इव-इत्यादि वदतोऽङ्दस्य जुशप्साहासविस्मय- 
रसाः। रावणस्य श्चोको विद्रवः । तत्रैव कत्यारावणे नेयं सीता 
स्वनाज्ञाय छत्येयं ह्ियते त्वयाः इति। ऋषीणां बचने भाविवस्तुनः 
समुत्थापनम् । 

अभिनवः 

यथा- शम्बरकामदेवयोस्सङ्कामे किं स्यादत्र शिशोः काम्येति 
हरेः करोधः। सीरिणः संभ्रमः शोके यादवानां भय वासुदेवस्य 
नानार युक्तं बन्धूनां चेष्टिते वस्तूरथापनम् । 

सागर्ः 

वडर्हंसः- रागः 

त्रिषडजो रिपतजेस्स्यात् वडदेसस्तु रागजः । 
। मदनः 

वांरिकथणाः 
सुख्थानते सुश्ठरत्वं अङ्गलीसारण लिधा । 
समस्तगमकन्ञान रागरागाङ्गवेदिता।। 

क्रिया भाषाविभाषासु दक्षता गीतत्रादने । 
स्वस्थाने चापि दुस्स्थान नादनिमरंणकौश्चङम् ॥ 

गात्रणां स्थानद्वृत्वे तदहोषाच्छ।दन तदा । 
वांरिकस्य गुणा एते पभ्रया संक्षिप्य दर्चिताः ॥ 

खभङ्करः 

आंशिकदोषाः 
बहुकृरवदिश्चरःकम्पः स्वस्थानाप्राप्निरेव च । 
बथा प्रयोगबाहुस्यमस्पता गीतवादने । 
एभिदषियंतोऽतीव विकतो वाशितो मतः ॥ 

वारितः । वारितसमानश्वयो ग्रश्य स वारितः । 
काकादिपक्िश्वरः ब्ारितः। 

वांरिषवन्दय् 
वांरिकस्तु भवेद्के मुख्यस्तदनुयायिनः। 
चत्यारश्चतुरेणेदसुक्तं वांरिकनृन्दकम् ¦| 

सभङ्करः 

वांरिको मुख्य एकः स्याच्त्वारश्चानुवांरिकाः । 
वांहिकानामिदं ठृन्दसुक्तमं परिकीतितम् ॥ 

वेम 

वांशी- ति 
पद्चमस्य प्रथमा श्वत्िः। मण्डलीमते तारपश्चमस्येव । 

९४ वाक्माधान्यमू 

वाकरणम् 
वाष्करणसमिति पाठान्तरं दृष्टम्। 
वाचा तास्वोः सङ्घटनं अनुदहारसादृश्यम् । 

वाकरणानि 
पुष्करवाद्यसं विहितान्यक्षराणि बाक्षरणानि । 

मरतः 

पाकेली - वीथ्यज्गम् 
एकद्वि्रतिव चने वाक्षेटी स्यासखरयोगेऽस्मिन् । 

म्रतः 

एकं द्वयोः भ्रतिवचनमस्यां । द्विम्रहणमनेकोपटक्षणम् । तद- 
मुना सर्वप्रभरोत्तरवभेः खीक्षतः । यथा-- 

““ नदीनां मेघविगमे का रोभा भरतिभासते। 
बाह्यान्तरा विजेतव्या: के नाम कृतिनास्यः ” इति । 

भससिनव्ः 

अत्र अरय इत्येकत्र रयाभावोऽपरलर अत्रव इत्येकं प्रतिवचनं । 
एतस्रभोत्तरम्। छेकोक्तिः म्र्युक्तिरपि सदा स वाक्ेली । यथा- 
“ कोऽयं द्वारि हरिः भ्रयाह्यपवसनं शाखामृगस्यात्र किं ष्णो 
दयिते ” शयादि । केचित्तु साकाहूस्य वाक्यस्य विनिवर्तन 
बराकेरीममिधीयते-- यथा उत्तरचरिते--त्व जीवितमिव्यादि। 

रामचन्द्रः 

घाक्प्राधान्यम् 
वागेवेयमुपयीगिनी किन्तु चतुर्थगोपाय भूता परमपुरुषार्थ- 

स्वभावा विश्वकारणभूता मगर॑ती मारतीव्याह, वाङ्यानीति | 
वाचि फटरूपायां निष्ठा येषां । कुत इत्याद वगिति। इह भावा- 
नां सत्तासम्बन्धनिजटक्षणार्थक्रियाकारिस्वादिकरतं यत्सन तत्प- 
धानकवोधत्वभूतं शापथञ्ञरण । तस्य बोधस्य पागस्य खा- 
तन्त्य मरत्यवमश्ीरमकमेव् जडवेंखशक्षण्यदायीति वित्तमस्मत्पसम 
गुरुपादेः प्रत्यभिज्ञादौ अस्माभिश्च तद्धिवरण अदवादधिदा- 
रणादौ च । एषं वागेवावयासिका ¦ सेव च निर्बाहिकी । 
अत्रभासनेव पर्मार्थते निवणम ¦ तदाह - चागभ्य इति। 
वागेव विश्वाुवनानीतिश्रुतेः शव्ददि वसाँदिषूपत्वे च प्रसाधितं 
तत्न भवद्भिः भवहरिप्रश्रतिभिरिति तदिहानु रणीयम् । 

वाचि यल्लसतु कर्तव्यो नास्यस्यषा तनुः स्ता । 
अङ्गनेपथ्यसन्त्वानि वाक्याथ ठ्यञ्चचन्ति हि॥। 
वाड्धययानीह् शाखाणि वाङ्निष्ठानि तथेव च । 
तस्माहाचः परं नास्ति वाग्धि सर्वस्य कारणम् ॥ ` 

रतः 



वाक्यम् ५९५ वाग्भेदनम् 

वाक्यम् वाक्याथोभिनयः 
यतससर्वः पदार्थोऽयं वाक्यार्थे पयेवस्यति । यद्यद्रसात्मकं तत्तद्राक्याथौभिनयात्मकम् । 
ततस्तेषां समूहोऽत्र वाक्यं वाक्यविदोच्यते ॥ शारदातनयः 

कम्भः 
॥ि वागधीश्वरी मेख्कतां 

वाक्यतिराटिका (वाक्या्िरािका)--रागः सन्न्रिगमन्पन्यनिन्स. 
मभ्यमाशप्रहनम्यासगान्धारया च समस्वर । मलन 

संपूणापि च गीतज्ञेसक्ता वाक्यतिराटिका ॥ मा बाभिच्छा.. न॑ 

संभोगेच्छां गिरा यत्तु बदति प्रियसन्निधौ । 
याक्याथेः तदत्र कथ्यते सद्भिः वागिच्छाप्रतिपादनम् ॥ 
वक्यार्थखिघा भावना विधिः प्रतिभा च। नु च शछ्ियापि सर्वेश्वरः 

नाम वाक्सार्थो विदत । सोऽपि वक्तव्यो भवति । नैवे पदार्थः 
च्छया ने वाक्यार्थः, पदाथानां तु मिथस्संसगे यदाधिक्यमुप- बाग्मती-मेररागः (वागधीश्वरीमेटजन्यः ) 

जायते स वाक्यार्थः। स कदाचितपुरषठ्यापारदटपो भावनेति (आ) सरिगमपधस, 
कदाचिच्छब्द्व्यापाररूपो विधिरिति कदाचिदूबुद्धिव्यापारशूपः (अव) सनिधघपमगरिस. 
प्रतिभेति चोच्यते । त मजं 

। चागुरा-नुवावृ्तम् 
वाक्याथविचारः (मतभेदः) पच्चाश्चय- 

नन्वन्विताभिधानेऽपि तथेवाभिदहितान्वये। परथमे च वृतीयं च सन्तं चैव यदा गुर। 

पदाथनेथ वाक्याथ माहुरन्वितरूपतः ॥ दृइयते प्रतिपादं तु सा ज्ञेया वागुरा यथा ॥ 
तल्लान्वितामिधायीनि पदानीति कृतश्रयाः । (उदा) मेचरुद्धओ (छाया) मेघरुद्धः । 

प्रधानगुणभावेन छब्धान्योन्यसमन्वयान् ॥ भरतः 
४ सङ्धि ८ चि 

पदाथानेच वाक्याथ रन्ते पञथितः। उत्तमानां तु दीनानां वागुरा ककुभे भवेत् | 

यययद्शकश्चिते योग्यं सन्निधानं प्रपद्यते ॥ | अन्न चाचपुरस््रारः पाटाक्षरविनिर्मितः ॥ 
तत्तदन्वितरूपेण पदेः ख्ार्थोऽमिधीयते ! नान्यः 
भूयांसो यद्यपि स्वाथोः पदानां ते प्रथकूप्रथक्॥ वामभवं नर्म 

प्रयोजनतया द्येको वाक्यार्थत्वेन सम्मतः। वाचा प्रीतिकरं न्म वाग्भवं वस्तुतो भवेत्। 
तसतीव्येककायेत्वात् बाक्यमप्येकमुच्यते ॥ सर्वश्वरः 

[९ < नां * 9२. कः ¢ 

प्रतिपत्तिगुणानां हि प्रधान॑कम्र १ भत वाग्भयमिति पाठान्तरं दश्यते । यदि तत्पाठमाद्वियते 
पदान्येव समर्थानि वाक्यार्थस्यावबोधने ॥ तदा वाचा भीतिकरं नर्मभेयपि पठितग्यम्। 

पिदोषान्वितव्रादीनि भागरो भागराछिनः। व 5 | 
अपरे क्रेचिदाचायाः वदन्यभिहितान्वयम् ॥ प 

पदैरमिहितस्वा्था अकक्षादिच्रयान्विता । वचर्सक्तया भीया रान्तरवि चारि यत्। 
सामथयाद्रमयस्त्येकै फर बाक्यार्थमन्वितम् ॥ | वाग्भीत्यपरसंयोगी भवेत्तन्नमं नाटके ॥ शः 
9 ६ शरः 

न विमुञ्चन्ति सामथ्यं बाक्याथोनि पदानि च। ध 
वाक्यार्थमितरेषां तु प्रयुक्तौ कारणं स्मृतम् ॥ तावमदनम् नम 

पाके उवाङेव काष्ठानां पदाथंप्रतिपादनम्। वचसा भेदनं भठुवाग्भेदनसुदाष्टत् । 
साहित्यमीमांसा सर्वेश्वर 



(हर्किम्भोजीमेख्जन्यः) 
गरिगमपधनिस. 

निधपमगमरिस, 

(भ सि ७५ 
स { 21 भ 22 त 
५ {1 4९ | ९४५६ ~---<1 ९४ 

प 

4 4 

मक्त 

याग्बलिता --मेररागः ( सायामारवगौरमेखजन्यः ) 
(आ) सरिमपधस 
(अव) सनिपधमरिगरिस 

मछ 
॥ 

द्नैयकार 
७५, पणविदधोषदक्षो चाग्ेयकारर्स्विति वर्णितं प्राक् । 

रघुनाथः 
अयमेव ' वय् कार् ` इत्यपि उच्यते । 

गैन सातुस्वयोः कर्तोच्यते बप्गोयकारकः | 
कुम्भः 

रत्सि; - मेखकतां (रागः) 
सखरिग०्न्मपधन्न्निस, 

| मज्ञ 
¢ वाचानुरागभू- नमं 

विद्घाति गिर यत्तु सवानुरागविवेदनम् | 
वाचानुरागकथन तदुक्त भरतादिभिः ॥ 

सरवैश्वरः 

वाचिकमेदाः 

ाङ्गयवाचिकयोनेव्येष्वभेद्ः प्रतिपाद्यते , 
तथापि किञ्िह्टोकेषु सेदोऽये प्रतिपादितः |! 

स्स्गीतचाचिकः पू्ैमुपगीतास्यवाचिकः । 
श्यटाच्दवाचिकं चापि ह्यपश्चब्द्ास्यवाचिकः ॥ 

| भङ्गार 

वाविकाभिनयः 
गीतानां च प्रबन्धानां वाक्यानां बृत्तसंसदाम् । 
द्विपदी चूर्णिकानां च आर्याणां मीतससदाम् ॥ 

दन्येषां गीतबन्धानामेषौ च नटनं ऊमात्। 
वाचिकाभिनयः प्रोक्तो भरतार्थधिवेकिभिः॥ 

*दङ्गार्ः 
नी स्यश्यी -- मेटरागः (युमषन्तुषरारीमेरुजन्यः) 
(आ) रिगमनिधनिस. 
(अव) सनिधपमरिगमरिस,. 

मल 

५९६. 

३ मलाः 

वादकः 

वाथ्यकः- देीता 
गुरवोऽष्टौ रघूनां च दश्च यश्च वाथ्यके ! 
9955 55551 ||); ।|| दम्मीरः 

भय हम्मीरकस्पित इति सन्दिद्यते । नास्न्यपिसन्देहः । 

वाजपेयः- तानः (षाडवः षड्जरोपः) 
पमगरिनिष 

वाजपयिकः- तानः 
मध्यममामे नारदीयतानः। 
पधनिसग. 

वाजी- मना 
सखुभद्रभामे वृतीया मैना 

गान्धारश्च सुभद्राख्ये यदा मृध व्रजेरस्वरः। 
तदा वाजीति विज्ञेया गेया वुद्धिषिचक्षणैः। 

नारदरिक्षायां अश्व्रान्तो नाम र्यते । 

कुम्भः 

नान्यः 

वादिमत्तः 

वाञ्छितः - गीतार्कारः (निसास्कभेदः) 
रघुत्रथ द्रतदन्ह ताले शरभलीरके । 
अयं निसारुको ज्ञेयो वाञ्छितो वाञ्छितप्रदः ॥ 

सन्नातसारः 

वाणासिका-प्ा्ृते मात्रावृत्तम् 
ढी चतुमा, जो वानलौवा,सोवागौ वा. 

विरदाङ्कः 

वाणीतालः 
वाणीताङे गुरुकं । 

ताल प्रस्तारः 

तातचान्द्रका-मरुरागः ( नरभरीमेरजन्यः ) 
आ) सररमपधनिस, 

(अव) लतमनिपमरिस. 
मञ्ज 

वातिका- श्रतिः 
पव्वमस्य तृतीया श्रुत्तिः। सना 

वादङ्ः- माईछिकः 
परिग्रह पक्षस्य स्वपक्षस्य च साधनम् । 
दषणं परपक्षस्य इति वाद् इतीरितः । 
वादं करोति यत्तद्ज्ञैः स वाद इतीरितः ॥ 

वेमः 



:बादकानां निवेशने दूरनियमः 

वादकानां निधेशने दुरनियमः 

वीणाचरपास्श्चहस्ते सप्तमे शुद्धसालगे । 

दरादसते कथागीतं विंडादस्ते च नाटकम्। 

तरिराद्धस्ते च कोटखाटमिति गानादिदूरता ॥ 
हम्मीरः 

वादिकोराहर्ः-देशीतारः 
ऽऽ] | ००5५९€।। ००51००० दम्मीरः 

वादिलिपुरान्तकः-देरीतारः 
ऽ5ऽऽ॥००॥००॥ ०० ट॒म्मीरः 

वादिदपैविभञ्जनः-देरीतारुः 

पद्ये दद्वय॑ दी च दद्य ख्ट्रयं तथा। 

पद्व गो दघुद्रौ च विरामान्तं च दद्वयम् | 

तालञ्चैः कथितस्ताखो वादिद पेविभञ्जनः॥ 

5ऽ००॥००॥5§5॥1 ० ० 

वादिनां मजनः--देरीतारः 

<<< € ॥ ऽ ००§७००॥ ०५० ०55॥ ० ०॥ ऽ॥००§ 
हम्मीर 

टम्भीरः 

वादिप्रबटभेरवः- देशीतारः 
गुरवो द्वादशसंख्या दचतुष्कं तथा द्रुतौ । 

गुरूणां च चतुष्कं च ख्घूनां च तथेव च ॥ 

वक्रो छौ च विरामोऽन्तद्रतत्रय विभूषितः । 

वादिभ्रबख्भरवस्तालखोऽय संमतः सताम् ॥ 

ऽऽ555555ऽ555००००७ ऽ 55551 । । | ५ । ।००० 
हम्मीरः 

बादिग्ुद्ररः-देश्ीतारः 

< इ §5ऽ।1००&155॥॥०००० 

वादिखरादिभेद 
समानश्चतिकतया वादीति । श्रतिमण्डले च नवल्योदृ्ञान्तरः 

परसपर: संवादीति । तथेव दि ययोश्च द्वि्रतिकमन्तरं तौ विवा- 

दिनो । रेषाश्चालुवादिन इति भरतसृलञस्यार्थः। रोषा 
इति वादिसं- 

वादिविवादिभिः सर्ब॑लितोद्धारणातुस्यधमीणोऽुवादिन इय्थः। 

यथा--समो, निगौ, सपौ, रिधौ, चत्वारः संवादिनः, धनी, 

रिगी, विवादिनौ । चतुदशाजुवादिनः । नत्वेव काकस्यन्तरस्वर- 

भयोगेषु श्वयुतकर्ेणायं वा्यादिभ्रकारो नियमितं सक्यत इति 

सूतेणेवाद मरतः ऋषभगान्धासै, चैवतनिषादौ, वितादिनाषिति। 

दोषा अनुवादिनः। 
नान्यः 

पद ९७ 

निषादः काकलीसेज्ञे दिश्रव्युच्छर्बणःद्दयेह् । 
गान्धारस्तद्रदेवस्यादन्तरस्वरसंज्ञकः।! 

धनेशत्वात्त॒ मेदेन स्वरता नोच्यते तयोः | 
योऽलयन्तबहूखे यल वादीवांरश्च तच्र सः #¦ 

मिथःसैवादिनौ ज्ञेयौ त्रयोदक्चनवान्तरौ ! 
अतोऽनुवादिनदरेषादढयन्वरो तु विवादिनी ! 

वादी-- स्वर 

वदनाद्रादी स्ममिवत्। वदने हि नामोऽ्र 

विवक्षितम् । न वचनमिति। दिः तसरतिषाद्चते । शगस्य रागः 

जनयति । वादयश्ञवत् बोद्धव्यः । | 

वाद्यम् 
वाद्य चतुर्विधम् । 

प्थग्वाद्य भवेदेकं द्ितीयं गीतसङ्गतम् । 
सृत्तायुगं दृतीय च तुरीयं गीतयृत्तगम् ॥ 

एवे चतुर्विध वाद्य विनेदाथ महीपतेः । 
विवाहे च प्ररीक्चायामुर्साषे दयागकमंणि ॥ 

श्रयते च यदा वादय प्रथग्बाच तदुच्यते । 
देवगेहे नपावासे गजवाजिपदातिक ॥ 

आहवे चोत्सवे चेति तद्रदन्येषु कम॑सु । 
गीतनततर्विना यत्तु मोगाथं वाद्यते सदा ।} 

तदपि प्रोच्यते प्रज्ञैः प्रथग्वाद्य प्रथभ्विधम्। 
गीतेन सङ्गतं यत्तु तद्धीतानुगसुच्यतं । 
चृत्तेन सहिते यच्च तन्यत्तानुगमीरि्तम ॥ 

गीवपात्रालुग बाद तद्धवेद्रीतचृत्तगम् | 

एवे चतुर्विध वाद्य कथितं दर्षदायक्म् || 
सोमेश्वरः 

नामान्नरमातोदयम् । 
ततं चैवावनद्ध च घनं सुपिरमेकं च । 

$~ > ५ © 

चतुर्विधं तु विज्ञेयमातों छक्षणान्विर्तम् ॥। 
अश् 

-वीणावादनम् 

त्रिप्रकारा मया भ्रोक्ता ये हस्तास्समवायतः ¦ 
तेषां वादनविन्यासो वायसित्युच्यते कुधः |! 

वरिप्रकारेति । वामदक्षिणोभय्टस्तव्यापाराः | 
ह ~ &. वि: 



दुधक्रिया 

- नाय्याङ्गम् 
भानद्धे हि विधं प्रोक्तं एकं वीणादि वाद्यकम् । 
घनमेकं तद्ाख्योतं सुषिरं यमेव च ॥ 

मदो च तथा दक्षा दिक्ताखदिकू एव च। 
खपाङ्गमुखवीणे च नातरयाङ्ग षडिध भवेत् ॥ 

निक्षः 

वाद्यमत्रोच्यते तत्तत्पाणियोगेन बादनम्। 
कुम्भः 

वादः 

टाकिणीवत्समम्त प्राक्खण्डं कृत्ता ततःपरम् । 

खण्डं खण्डं द्िर्दिवारं बाद्यते बाद संज्ञक । + 
लत्रकसरजोडात्ष टाकरिणीबदुदाष्टतम्॥ 

वायका 

तुर्दिधस्यर वाद्यस्य क्रियासेदोऽथ कथ्यते । 
एकहस्त द्विहस्त च कुड्पाघातजे तथा ॥ 

कोणकाहनने चैव धनुराकर्षसंभवम् । 
फुत्कारजनिते चान्यद् वादन बहुभङ्िकम् ॥ 

सोमेश्वर ` 

वाद्मतारः- देरीतारः 
ऽ5555555॥॥॥॥॥।॥5 

वाघयत्रकर्ः 

ते च विंडातिः। 

एवमेते भ्रकारास्तु कर्तव्या वाद्यसंश्रयाः। 
गतिप्रचारे गीते वा रसभावानवेश््यं च॥ 

प्रकारा जातयश्चैव सर्वमर्गिषु संधिताः। 
ये च गतिप्रचारेषु शुद्धास्ते केवखा मताः ॥ 

भरतः 

गतिग्रचार इति नायिकानायकचेटकादिविदुषकपरिकमः। 
अगे इनि अडितालिप्नादिबादययमागैः। 

लोद्यप्रवन्यः 

अथ वाद्यप्रबन्धानां लक्षणे भ्रतिपाद्यते | 
यत्तिरोता रिगोणी च गजरः कवित्त तथा ॥ 

पदं मेखापकश्चैव ततश्चोपर्मामिधः। 
उद्भाहश्च प्रदरणमन्तरं चाप्यवरसकः ॥ 

५९८ 

तुड्का छण्डणश्चाथ मटप मर्पाङ्गकम्। 

ततो मटपपाटश्च छेदो रूपकमन्तरः ॥ 

ततश्चान्तरपारश्च खोलःखण्डयतिस्तथा । 

खण्डछेद्ः खण्डपाटः खण्डकः खण्डकः ॥ 

ततो ह्यलयतिश्चे्र ससपाये घुवस्तथा । 
अद्धरूपकमङ्ग च वितारस्ताखसज्ञकः ॥ ५ 

ककरसमुदायश्च जोडण्युड्पसंज्ञकः। 
खटपाट्चाह्बणी तुण्ड श्वाङ्गपाटरकः। 
वेप्तारश्चेयमी मेदाखिचस्वाशिशिदीरिताः ॥ 

वेमः. 

शत्र दार्रिडादेव वाद्यप्रबन्धा उक्ताः सोमराजेन। विंश्तिरेवो- 
क्स्सोमेश्वरेण । श्रीकण्डेन तु “' यतिसोता च गजस व्यापदः 
श्ुतिभूषणः। पट चारिस्तथा रद्रभृषणः क्रमो मताः ॥ "इत्युक्तम् । 
दिषत्वारिशटुक्ता मोक्षदेषेन । 

सारी चन्द्रकला चेव बन्धसारस्तपेव च । 
मुरुडी हंसलीखा च रङ्गाभरणनामकः ॥ 

चतुभुखो रङ्गलक््यः तथा नाययणप्रियः। 
गजलीख्ख् तुरगलीखेऽवघडचक्रकः ॥ 

पद्बन्धेः नागबन्धः सर्वतोभद्रसंज्ञकः । 
कूमंबन्धो रथाङ्गश्च दक्षिणावर्तसंज्ञकः ॥ 

ततरदश्चतुरश्रो मरको विचि्लकः। 
खताख्यो खङ्टब्धैव पाञ्चजन्यस्सुदरनः ॥ 

इत्येते कथिता बन्धाः चतुर्विञ्चतिसंख्ययः । 
समश्च विषमाध्चेतति बन्धा एते द्धा स्मृताः । 
तत्राष्टमिष्षोडरमिः पवेद्रर्चिरता तथा ॥ 

५ सथिताः प्रतिकीर्तिताः। 
अत्र षोडरसंस्येव बन्धः प्रायः प्रसते ॥ 

पत्रिनेवादिविषमसंख्याकेरयं प्रवर्तिताः । , 
ते बन्धा विषमाः प्रोक्त यसरक्तविचक्चणः । 
उदिष्टानां च बन्धानां रक्षण, कथ्ये क्रमात् ॥ 

क 

४ 

एते बन्धा दृण्डगासकरासकनत्तयोः प्रायः प्रयुज्यन्ते । ते हि 
चेत्ते वाद्यबन्धाः । वाचप्रबन्धास्तु नृततगीताभ्यां विनां केव 
वाद्य एव प्रबन्धषूपकेण विङुसिताः। 

उद्राहादिविधा वाद्यम्रबन्धाः पाटबणेजाः | 
कुस्भर 



व ५९९, विष्वङगग्तङ्ग 

वाचप्रमाणः- देशतः वादयरलावरिः | ू 
|| ||| ० ०॥००॥ |€. ^ ०८०४ हम्मीरः उयायसेनापतिकृतिः श्रयते । कारः के. प. १२४५ 

वा्यप्रयोजनम् वा्यविनियोगः 
छभिषेके नरेन्द्राणां यात्रायामुर्सवे तथा । नास्ति किच्चद नायोज्यमातोदं दरारूपके । 
मङ्गलेषु च सर्वेषु विवाहोपनयादिषु।। रसभावप्रयोगं तु ज्ञात्वा योज्यं विधानतः ॥ 

उत्पाते संभ्रमे युद्धे नारके वीररेद्रिणि । उत्सवे चव याने च नृपाणां सङ्गरेषु च । 
सर्वातोद्यानि वान्ते कानिचित्वन्यमङ्गकले ॥ ल्ुभकस्याणयोगे च विबाहकरणे तथा ॥ 

विशतां रङ्गसेख्धाने गायतां चखतामपि । उर्पाते संभ्रमे चैव सद्धगमे पुत्रजन्मनि । 
एतान्युट्साहकारीणि बीराणां मङ्गखय च ॥ ईदरेषु हि कार्येषु सवातो्यानि ादयेत्॥ 

र्वन्ति ददयसपूरत वुः कये = स्वभावगृहवातायामरपमाण्डं प्रयोजयेत् । 
न्युनप्रर टन्यपि ॥ ~ 1 गीतच्लयगतन्यूनप्रच्छादनप दन्य हम्भीरः विप्रलम्भे सकरुणे दुःखदीनश्रमादिषु ॥ 

वाद्यप्रवरः- देशी्ारः भअरपभाण्डं ००.११४ ॥ ॥ 

|} ५५५०५५७७५५55ऽ ऽ5ऽ5७ऽऽ५५55ऽऽ ॥। ॥ ॥ ।। | न ५ दतत ष न #। वये | 
०००००००००००००० हम्मीरः उत्थानकायबन्धेषु स्बातोयानि वादयेत् ॥ 

च अङ्गानां तु समत्वाच्च छिद्रप्रच्छादने तथा । 
चाद्यभञ्जनः -दरतारः विश्रामदेतोः शोभाथ भाण्डवाये विनिर्भितम्॥ 
इ5ऽ55<॥००९॥ ००००० ०5 हम्मीरः 

वाद्यभरितः- देशोतार 

। 5७11 ऽ 5००5००।55००५5§।।०० हम्मीर 

वाद्यभाण्डकल्पने माननिणेयः 

अङ्कुरे मानमङ्गषठपरवदेष्यदिद स्मृतम् । 

तेरङ्गलद्ादमिः वितस्तिमानमिष्यते ॥ 

वितस्तिभ्यामुमाभ्यां तु हस्वमानयुदाहतम्। 

एवमुक्तेन मानेन बराद्यभाण्डानि इतस्पयेत् ॥ 

वाद्यमेदाः 
पद्चधा च चतुर्धा च धिवि च मते मते। 

कोदलमस्य मते ख्याते पद्वधा चाद्यमेव च ॥ 

सुषिरं च घनं चैव चर्मबद्धै तथैव च । 

तन्त्रीगानं पुराख्यातं पञ्चधा बाद्यलक्षणम् ॥ 

चतुर्विधं दत्तिठेन- 
नद्ध ततसेच स्यात् घनं च सुषिरं तथा ॥ 

एवं चतुर्विधे वाद्यं दत्तिलेन प्रकीतिंतम्॥ 

नारदमते तु चार्मणं तन्जिकं चव घनं च त्रविध मतम् । 

एवं तरिधा नारदस्य मते वाद्यस्य लक्षणम् ॥ 
सिष्ः 

वाद्यसंभरयः--वाधप्कारः 
विशुद्धवाद्यप्रकृतिः समपाणिकृतस्तथा । 
सवरूपायुगतश्धेव विज्ञेयो वाद्यसंश्रयः ॥ 

वादयाङ्खिः- क्रियाभेदः 
एकहस्तं द्िद्स्त च कुड्पाघतज त्था ¦ 
कोणकादनने चव धनुराकषसंभवम । 
पत्कारजनिते चान्यद्वादन वहु मङ्धिकम् ॥ 

सोरे 

वाद्याल्ङ्कारः 

इदानीं बादययजातीनामेतासां सप्र चक््महे । 
इत्कर्षहेतुरन्योन्योच्छयरूपा अरङ्कियाः ॥ 

य आतोद्यान्तराणां हि परसपर षमन्वयः | 
तमखङ्कार इत्येवसूचे स भरतो यथा ॥ 

वायेष्वङ्कप्रतयङ्ानि 
विपख्ची चैव चित्रा च दारवीष्वङ्कसल्ञिते। 
कच्छपी घोषकादीनि प्रयङ्ानि तथव च ॥ 

मृदङ्गा दटैराश्रैव पणदाश्वाङ्सल्िताः | 
शलरीपर्रात्मीनि प्राडमसि नयेख च ।। 



दचचिरति ‡ &०० 

शद्वटक्षणसयुक्तो विज्ञेयो वश्च एव हि । 
शङ्कसुण्डिकिनी चैव प्रयद्गे परिकीर्तिते ॥ 

भरतः 

वाद्योत्पत्तिः 
वादय दक्षाध्वरध्वंसोद्रेगलयागाय शम्भुना । 
वक्रे कौतुकतो नन्दी स्वातितुम्बुरुनारदैः ॥ 

हम्मीरः 

वानरः- स्वरजातिः 
एकोन चत्वारिटद्धि स्वरेवांनर उच्यते । 

मौमापतम् 

वाना--श्रतिः | 
मन्द्रपञ्छमतृतीया श्रुतिः) मण्डरी 

वामदक्षतिग्श्चीनम्- चारकः 
वामदश्चविणासितचारुकस्य नामान्तरम् । 

श्ामदक्षपिरखासितम्-- चारकः 
च्ामदक्षिणयोः पाण्योः यत्र स्वस्तिकयोगतः। 
टुुरने कियते तियेक् वामदक्षविखासितम् ॥ 

एतन्नामान्तरेण वामदक्षतिरश्ीनमिति तण्डुना प्रोक्तमिति- 
चारकः । 

वामधुवा--भङ्गतारः 

घुट द्रुतषट् कम् । 
11 © @ ० ०9० 9 नान्यः 

धामनाटङ्कतिन्याख्याकारः- देरीतः 

वामनालङतिव्याख्याकारे दिः्युद्रेतान्तरे । 
एगप्लुतगल्यः पूर्वकं दपरा मताः (१) ॥ 

1५155५।1५5।555 *० ८) 

वमविद्धस्- मण्डलम 
पादस्तु दक्षिणस्सुचीं वामोऽपक्रान्तचारिकाम्। 
दक्षिणेऽङ्गिदेण्डपादां बामस्सृचीं तथेव च ॥ 

गोपतिणः 

श्रमरीं च ततःकुयोत् पाश्चक्रान्तां तु दक्षिणः । 
कयो मोऽद्धिराक्षिप्तामथान्यश्चरणः पुनः ॥। 

दण्डपादां तथो ततोऽङ्किदेक्षिणेतरः। 

कुयीत्सूचीं भ्रमरिकामेखातां च यथाक्रमम् ॥ 

पान्धकरान्तां दक्षिणोऽङ्घिवांमोऽतिक्रान्तचारिकाम् । 
रुते यत्र तपरक्तं वामविद्धे विचक्षणः ॥ 

वार्षगण्यः 

वामा - श्रतिः 
पैवतस्य तृतीया श्रतिः यभा 

वामीर््वकप्रवरक्ता--अवनद्धे जातिः (एकरूपा) 
वामोर्ध्वकप्रवृत्तादोचे िप्तावच्ष्टख्ययुक्ता । 
सां करुणरसप्राया जातिः स्यादेकरूपा तु ॥ 

भरतः 

दीघाक्षरेकयुक्ता करुणरसे स्थितख्या च या जातिः। 
तामाह. नान्यदेवो बाद्यविधावेरुरूपेति ॥ 

सितख्यः । विटस्बितटयः। नान्यः 

वाम्यभ्- शिल्पकाङ्गम् 
प्रसादने व्युत्थाने वाम्यम् । यथा-कुम्भद्के देवि देवी- 

लादि । सागरः 

वायुः नारदीयतानः 

मध्यमग्रामे | 
गमपधनिरि नान्यः 

वारहिहस्तः 

गजहस्ते गजमुखमधो वदनतः क्िपेत्। 
वाराहस्स च देवः स्याहिनियोगस्तु नान्यथा ॥ ^ 

भ 

वारिदः --व्णारङ्कारः 
सनिनिनि, सधघध, सपपप, सममम, सगगग, सरिरिरि 

सससस। 
प्रतापसिहः 

वारिधिः- देरीतारः 

वारिधौ गोर्षु दख । 
5 || ० | 

वारुणम् करणम् 
कर्तरी स्वस्तिकौ हस्तो स्थानकं वधेमानकम् । 
जानुनी नमिते किञ्चित् भूयोभूयः प्रसारिते । 
भवेतां यत्र करण तद्वारुणसुदाहयतम् ॥ 

कके्मणः 

हरिपालः 

वार्षगण्यः न्यायप्रविचारः 
प्रचिच।रस्ाच्वतवद्रार्षगण्योऽपि टश्यताम् । 
किन्तु हस्तोद्रेष्टन तँ स्कन्धे वक्षसि वा भवेत् ॥ 

अत्राधिके स्याद्धमण पृष्ठतः फलटकस्य तु । 
अन्न पातः कृपाणस्य क्रियते वक्षसः सले ॥ 



वासिः 

वासः- नादभेद्ः (अर्न्धरक्षणम्) 
उ्योतिर्वासः, विञ्योतिवासः, क्ुमारवासः, पक्षवासः, ` 

भवनवासः, श्धेतवासः, भास्ठरवासः;, रुद्रवासः, हरिवासः, 
दधिवासः, दिग्वासः, ऋषिवासः, कार्रिकबासः, अधोरवासः, 
बरह्मवासः, त्रिपुरबासः, रिव्क्तिवासः; भुवनाधिपतिवासः। 
इति पार्छुरिकिसोमनाथेन स्प्रताः। अब्र ॒वासञ्चब्दः वासेति 
ख्ीलिङ्गरूपो वा भवेत् 

वासकसजिक्म- नायिका 
उचिते वासके या तु रतिसंभोगटारसी 1 
मण्डनं कुरुते हृष्टा सा वै वासकसल्ििका ॥ 

भरतः 

उचिते वासक इति पूर्वोक्तेन नयेनायातः। खाटसा- साभि- 
खषा । 

वासगृहोपगमनम्-संगीतश्गाराज्गम् 
रत्यावाक्प्रवेशः। भोजः 

वाप्तयारिधिः- मेररागः (नस्भेरवीमेरुनन्यः) 
(आ) सरिगमपधनिस. 
(अव) सनिधपमधमगरिस; 

वासुकिः- देीतारः 
` वासुकिगेरखाविष्टः। 
ऽ | ऽ || लक्ष्मणः 

वासोपचारः 
नायिकायाः समीपे नायकथ्ितिः। 

वासोपचारो यदचैषां स रात्रौ परिकीर्तितः 
परिपाछ्यां फठार्थ वा नवे प्रसव एव वा। 
दुःखे चैव प्रमोदे च षडेते वासकाः स्मृतनाः।। 

एषां राज्ञा । परिपाटी यथाकल्पिताुपूर्वीं । भस्या एकेन 
मिन्नेन वा वारः । फलां इति ऋताविति यावत् । नव इति 
नवस्वे। नवीने इयर्थः। प्रसवे वृत्ते विरविरहसखिन्ना 
सुखायितं । दुःखे तदीयबन्धुव्यापलया दुःखिता आ्ासनीयेति। 
भ्रमोद इति तदीयपुत्रोस्सवादौ । वासयति तत्र श्थाने रात्रं इति 
वासः। 

वद्यषाडवः- रागः 

न्यासाशग्रहसप्रमषडजापन्यासवेवतायुक्तः। 
ठ्यक्तमनोहरताने तृत्तरगान्धारमृषेनायुक्तः ॥ 

शति कम्रयोञ्यश्च. ...- .. -पिदेवतः । 
वाद्ययषाडवक्ामिख्यस्संख्याबरद्भिरूदीरितः ॥ 

निषादांशग्रहन्यासः षड्जापन्यासभूषितः । 
धेवतस्वरहीनश्च बाद्यषाडवको मतः ॥ 

विक्षेपः - तारचिहम् 

विकट- नृत्तम् 
विकटं शूपवेषादौ वैरूप्येण प्रवर्तितम् 

कु 

विकटहस्तः 
मणिबन्धासदाकः स्यात्क्ुन्ितो विकटः स्मृतः । 
खष्टेषु वक्रस्त्वेषु विकटे नर्तने तथा। 
विनियोगोऽस्य गदितो नाश्यराक्नार्थको विदैः ॥ | 

गरी 

विकत्थनम् रक्षणम् 
स्शुणोत्कर्षतो वापि कर्मणो वापदानतः। 
आत्मश्याघापरं वाक्यं विकस्थनमिशेच्यते ॥ 

यथा--वेण्यां सकठेयादि (५-२७) भीमवाक्यम् । 

विकरः-अङ्हारः 
हस्तो तु ु ष्टिसंभूती पा्णिभ्यां वा तद्रतः। 
पाश्द्रयाभ्यामथवा कुटन सृतिमाश्रये ॥ 

समटृश्टिस्समाख्याता प्रथमे विकस्य तु। 
बाणाभिधानहस्ती तु पादयोः पान्धभागतः ॥ 

स्वभावकुटरन पश्चासरखोकितदटशा भवेत्। 
समटृष्टिश्च विज्ञेयो हितीये विकलस्य तु ॥ 

विकल्पिनी-श्रति | 

धैवतस्य द्वितीया श्ुतिः। 

विकसितानन्दः- मेररागः (धीरशङ्कराभरणमेरुनन्यः) 

(आ) सगमधनिपधस. 
(अव) सनिधपमगरिगस. 

वकेखरः- मुखरागः 
विकस्े विकासी स्याद्रसे हासे मलौ स्मृतो । 
विबोधविस्मयोरसाहगर्ेष्वेष नियुञ्यते ॥ 



भिकासि 

विकासि- दशनम् 
विकासि दृरयातिरयाद्िकासितपुरं भवेत्। 

वेम 

विकासि तत्तद्विषयविदोषमवगाहते ॥ 
रशारददातनयः 

विकासी - अधरः 
उध्व॑पङ्क्तिस्थदन्तानां विकासी द्डीनाद्धवेत् । 
प्रियसन्दहेने हासे प्रयोगस्तस्य बण्यैते ॥ 

सोमेश्वरः 

कि्िहक्ष्योर्ध्वदन्तो यः: स विकासी स्मिते मतः। 
भदोकः 

विक्रूणितम्--दरौनम् 
यत्र भागत्रये पूरवे दृष्टेः सङ्कोचनं भवेत् । 

विकासश्चरमे भागे तद्धिकरूणितमुच्यते ॥ 
वेमः 

विङ्णिता- नासिका 
नासा सङ्कचिता या स्यात्सोक्ता धीरैर्िकूणिता। 
भरते हास्ये जुगुप्सायामसूयायामपि स्मृता ॥ 

भेक ॥ 

विकृतेम्--जनुभाव 

विहृतमित्यन्ये पठन्ति । 
चचसा प्राप्रकारेऽपि चोत्तरं नाभिधीयते । 
क्रियया यदनुष्ठानं विकृतं तदुदाहतम्।। 

कुम्भः 
प्राप्रावपि च वचसां क्रियते यद्भाषणम्। 

हिया लीभिघीतार्खभावतो बाप्येतत्समुदाहतम् । वक्तव्य- 
समयेऽपि वचसानभिभाष्य क्रियानुष्ठानं विहतम्। 

भरतः 

यथा--प्युहिशरश्चन्द्रकखामनेन- (कमा) मोजः 
वाच्यानामथानां ज्ञानेऽपि यद्भाषणं तद्धिकृतम्। 

सागरः 

भव ज्ञानेऽपि सति कलाभरादमाषणम्। अथवा अस्य 
योषिद्धिरकथनम्। अथवा योवनविकारात्छभावादन्यथाकथ- 
नम् । तदिदं वात्स्यायनरिणि्ाक्यानां मतत्रयेऽपि सर्व 
विहतमेव । 

विकृतः--अङ्गहारः 

अराखो दक्षिणो हस्तो वामस्स्याच्छिखरः करः । 
पादौ चङ्कमणामिख्यौ प्रथमे विछृतस्य तु ॥ 

ङ्म्भः 

विक्ृतस्वराः 
& 

अपसव्याधचन्द्रस्स्याद्ामस्स्यादर्पद्यकः। 
पादो विषमसच्चाये विद्तस्य द्वितीयके ॥ 

नन्दीश्वरः 

विक्रतखराः 
साधारणविधानन सर्वधा द्विश्रती समौ । 
च्युताच्युततया देषा विकृतिर्विकृतौ च तौ ॥ 
च्युताच्युतविभेदः स्यादेकदिश्रतिमोक्षणात्। 
षटड्जोकश्चुतिसंसगांन्निषादे चिक्ृतिभवेत् ॥ 
तच्छरतिद्रयञ्योगान्निषादः काकलीमतः। 
एवमेव तु गान्धारे मध्यमश्वतिसङ्गतः। 
एकश्चुतिरविंकारी स्याद द्विशचतिरन्तराह्यः । 
च्युतषडजच्युतेरेवमृषभः स्याटिरारवान्॥ 
पव्चमो सभ्यमत्रामे विकृतखिश्रतिद्रयात्। 
सदं वमध्यमग्रामे धैवतः स्याचतुश्नतिः | 
एव खरविकाराः स्युः द्वाद््ान्यश्रत्तिश्रयात् ॥ 

मोक्षदेवः 

विदृतां्तु स्वराः पच्चेयस्माभिरवधाथेते । 
रत्नाकरे तु निश्शाङ्को विङ्ृतान् द्वादश्च खरान् ॥ 

 अनवीत्केचन पुनः सप्राटरविकतश्वरान् । 
स्वराः पञ्चैव विरता इति राद्धान्तित मया॥ 

साधारणश्च गान्धारो गान्धास््ान्तसामिधः। 
ही तो च मध्यमक्षे्संभूतौ विङृतस्छरौ ॥ 
वरालीमध्यमश्वेकः पच्चमक्षे्संभवः। 
धड्जकषतरसमुदभूतो कैरिकीकाकटीश्वरौ। 
एवमेते स्वराः पच्च बिकता इति निर्णयः 

वेहटमसी 
तद्यथ।ऽल द्विधा षड्जः च्युताच्युतविभेदतः। 
गृह्णीते चेन्निषादोऽस्य शरतिमाद्यां तथान्िमाम्॥ 
ऋषभः स्यात्तथा षड़जच्युतस्साधारणो भवेत्। 
काकटीत्वे निषादस्य निषादेन श्रतिद्रये ॥ 
गृहीते दिश्रिः षड़जो मवेदच्युतसंज्ञकः। 
ऋषभोऽपि यथा षाड्जी श्रुतिमन्यामपाहरेत्॥ 

चतुःश्ुतितवादवि्ृतः सा धारणविधौ दथा । 
साधारण्ये निश्चुतिः स्यानभ्यमस्य श्रुतिभेवेत् ॥ 

स्यादन्तरश्च गान्धायो मध्यमस्य श्रुतिदयम्। 
चतुः्रतिरितिप्रोक्ते दौ भेदो विछताविह ॥ 

+ 
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मध्यमोऽपि भवेदूद्रेधान्तरसाधारणाश्रयात्। 
गान्धारस्यान्तरप्वे तु गृहीतेऽस्य श्तिद्ये ॥ 

गान्धारेणा्युततवेन तदेको विद्रुतो सतः। 
साधारण्ये तु गान्धारः श्रतिमायां दरे्यदा। 
पश्वमसत्वन्तिमामस्य तद्ाऽन्यो विकतो मतः | 

पञ्चमो मध्यमग्रामे क्िश्चुतिर्विकते भवेत्| 
धैवतेन गृहीतायसिन्तिमायां श्तौ पुनः ॥ 

मध्यमस्य श्रतिं प्राप्य साधारण्ये चतुःश्रुतिः । 
धैवतो मध्यमग्रामे विक्त स्याच्चतुः्र तिः ॥ 

साधारण्ये कैरिके तु निषादः त्रिश्रुतिभेवेत् । 
काकलीतवे पुनः स॒ स्याच्चतुःश्रतिरिति द्विधा ॥ 

षडजे दौ ऋषभे चेको गमपेषु द्वयं द्वयम् | 
एकोषे नौ द्विकं मेदाः द्ादशोमे प्रकीर्तिताः ॥ 

कुम्भः 

--अनूपसिंहमते 
कऋषभस्य--यद्ा रञ्जन्यां श्र॒तो ऋषभोऽसि तदा मृदुः। यदा 

द्यावलां तदा तीबः। 

गान्धारस्य-यदा रौद्रां रतौ गान्धायोऽस्ति तदा मदुः। 
रञ्न्यां श्रते अतिमन्दः। रतिक्रायां अतिमन्द्ः | 

मध्यमस्य--यद्। प्रीतौ श्रुतो मध्यमोऽस्ि तदा दुः । प्रसा- 
दन्यां भतिमन्दं । वञिकायां मन्दः । क्रोधायां शुद्धगमभ्यमः। 

रौद्र्यां मन्दगमध्यमः। रतिकायां डुद्धर्षभमध्यमः। इति षड्मेदाः। 

प्वमस्य--सन्दीपिन्यां श्रतो पक्वमो दीप्नः। 

धैवतस्य--रोहिण्यां श्रुतो पवतो म्रदुः। मदन्यां मन्द्ः। 
भाखापिन्यां शुद्धपञ्चमधेवतः । 

निषादस्य -उग्रायां श्रुतो निषादो मन्दः। रम्यायां श्रतो शुद्धः । 
तेदिण्यां श्रुतौ मध्यमधेवतनिषादसंज्ञः । मदन्यां श्रुतावति- 
मन्दध्वनिः। 

यद् निषादः तीत्रायां सिनस्तदा तीक्ष्णः । कुमुदा तीक्ष्ण- 
तरः। यदि मन्दायां निषादस्तीक्ष्णतमः। उभरायां यदि वेवतस्स्यात् 
स तीक्ष्णः । क्षोभिण्यां धैवतः शद्धनिषादधेवतनामा भवति । 
या तीत्रायां श्रतो धेवतः स्यात्तदा तीत्रनिषाधंदैवतः । यदा 
कुुद्रयां पैवतोऽस्ति तदातितीक्ष्णः। क्षिया श्तौ मध्यमो 
यदा स्यात्तदा तीक्ष्णः । रक्ताय मध्यमः अतितीक्ष्णः । सन्दी- 

 पिन्यां मध्यमः वीक्ष्णतमः। यदा विकायां श्रतौ गान्धारः 
तदा तीक्ष्णः । यदा प्रसारिण्यां तद्रा तीक्ष्णतरः। प्रीतो तीक्ष्ण 

तम :। सम्माजन्यां शुद्धमभ्यमगान्धार संज्ञो भवति क्षिया तीक्ष्ण- 

विक्रान्तमसकष् 

मध्यमगान्धारः । रक्तायां तीक्ष्णतममध्यमगान्धारः। ऋषभस्य 

रोद्रथां श्रुतौ सत्वे वीक्ष्णता। कोधा्यां शुदधगान्धारर्षभः। 
वचिकायां तीक्ष्णगान्धारषभः। प्रसारिण्यां वीक्ष्णतरगान्धा- 

रषभः । प्रीत्यां वीक्ष्णतमगान्धारर्षभः। सम्माजेन्यां शुद्धगान्धा- 
रर्षभः। कितौ तीक्ष्णमध्यमगान्धार्षभः । 

विकृ तिच्छन्दोदृत्तानि 
ज्ञेया शतसहसखराणामर्चीतिस्त्यधिका बुधेः। 
अष्टाीतिसदसाणि वृत्तानां षट् उतानि च। 
छष्टौ चेव तु वृत्तानि विक्रत्यां गदितानि तु ॥ 

भमरत 

विकृष्टम्- गीतगुणः 

स्र रुचतरेयैक्त प्रयोगषहरीकरतम् । 
` विष्टं नाम तद्रीतं तत्तदेषां मनोहरम् ॥ 

सोमेश्वरः 

--दरोनम् 
विकृष्टं तच्छरन्यमेव य राकाशावरोकनम् । 

यारदातनयः 

विकृष्टा-मृदङ्गवादनमागः 
वि्ष्टाऽङ्गलिमूरतः । नारायणः ` 

-- नासिका 

अल्युलफुलपुटा सासा विष्टा भीतिरोषयोः । 
आर्तो तदोर्ध्वश्चासे च तीत्रगन्धे हयदाहता ॥। 

| अशोकः 

कोपे हषे च कामे च बहूरोच्छाख इष्यते । ̀ 
सोमेश्वरः 

विकोर्ा - दिः 

विकासितपुट दन्द्ा निमेषपरिवर्जता। 
चरत्तारा विकोशा स्याद्विरोकेऽमर्षगर्वयोः॥ 

सोमेश्वरः 

उग्रदरोनविज्ञानकोधेषु ज्ञानगर्वयोः। 
` भशोकः 

विक्रान्तयमकम्.--अरुङ्कारः 
एकैकं पादमुत्कम्य दौ पादौ सटस्चौ यदा । 
विक्रान्तयमकं नाम- 

(उ.म्) स पूवे वारणो भूत्वा ह्िग्ङ्ग इव पर्वतः । 
अभवदन्तवैकल्याद्धिश््ग इव पर्वतः ॥ 

भरतः 
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विक्षिप्तम् -करणम् किक्षेषम्-नृदरतप्राणः 
सविदयुद्धान्तदण्डपादया चतसृष्वपि । कीष्टावधि समभ्रान्तौ पूर्ववस्पुरतःकतौ । 
दिष्षु पादस्य विक्षेपः कृतोटे्टापवेष्टयोः।) | विक्षेपोऽयमिति ख्यातो नास्वहस्तविशारदेः॥ 

पादानुकूखयोः पाष्ण्यों रेचनाञ्चितयोरपि । ५ +. 
श्रयते यल विशि तदुद्धतपरिक्रमे ॥ विक्षेपः- अङ्गविकारः 

अ अधौवसक्तधम्मिद्धः विसंस्थुखनिवेरिततिखकः। छोच्वनै- 
विकिप्ताकषिप्रकम्.- करणम् कटम्मकल्लखखवः अ वहेखधृतपतिष्णुजघनसिचयाञ्लः । 

व्यावरृत्तकरणं येन करेण प्रविधीयते । ताम्बूररागरेखलाञ्छितेकाधरमरदेो विविधविकारना- 
तेम सह विक्िप्रं स एव चरणो बहिः। स्यन्को विश्वपः । 
आक्षेपो हस्तपादस्य तस्येव परिवर्तनात् ॥ | र 

धन्याङ्घे च भवेदेवं विधिप्राकिप्रकामिषे। अन्यथा वेषविन्यासो विकारो यो भवेस्प्रियः। 
 एतन्नास्ाङ्गविच्छेदे प्रयोज्ये सन्धिगुप्रये ॥ तमामनन्ति विक्षेपं मुनयः कपिलादयः ॥ 

ताखानामनुसन्धाने गतीनां वा परिक्रमे | | कुम्भः 

च्वारीयुद्धनियुद्धादौ संचारेषु यथोचितम् । विसंस्थुखवेरामयो त्रिकारो विधः खियः। 
केचिद्रतागते स्वस्य विनियोगे प्रचक्षते ॥ तमामनन्ति विक्षेपं मुनयः कपिखादयः।॥। 

ज्यायनः पद्मश्रीः 

गतागते वदन्त्यस्य नियोगै केऽपि सूरयः । विक्षेपः-तालक्रिया 
स नेष्टो नास्यविदुषां यतोऽमिनयषाणिमिः॥। उत्तानितस्य हस्तस्य तस्येव प्रसृताङ्गलेः । 

वाक्या्थामिनयः काथः प्राधान्येनाभिनेतृमिः। प्च दृक्िणतः क्षेपो विक्षेप इति कथ्यते ॥ 
इदे तु सद्धिरास्यातं गृत्तमाल्तपरं ततः ॥ वेम 

| अशोकः क्रिया (तलङ्गम) 
यत्र व्यावर्तमाने तु दृस्ते तदनुसारतः। क्रियाशब्दे द्रष्टम् । 
बहिर्वि्षिप्यते पादः चतुरस्रोऽपरः करः ॥ = 
(मी + विक्षेपा-दे्षी चारी गन्त क त 

= व ग्ड 
श ध त् यदा तदोक्ता विक्षेपा चारीनृत्तविशारदेः ॥ 
विक्षेपक्षिपणातस्यातां विक्षि प्रक्षि प्रकन्तु तत् । वेम 

विनियोगो भवेदस्य गतागतिनिरूपणे ॥ विक्षेपि-दशेनम् 

विनियोगमयु नाख्यवेदिनो नैव मन्यते । विक्षेपि कथ्यते दृरात्पाश्वापाङ्गप्रसारणात्। 
` नृत्तहस्तप्रधानत्वात् सुत्त एवेतदिष्यते ॥ वेमः 

अतोऽन्तराङ्सन्धनि वाक्ययोरमिनेययोः। विक्रमः--अङ्गहारः 
भ ५ . त् 

तथा युदनियुद्धे च चारीस्थानकसं रमे ॥। पताको सुष्टिसदहितो वदृष्टथा च पादयोः । 

तारुक्रियानु सन्धाने तथा मतिपरिकमे । दृक्षिणस्सरणाकारो वामस्स्यात्तु स्भावकः ॥ 

म्रयोज्यमेतत्करणा तत्स्यादभिनये कचित् ॥ एवं प्रकारनटनं विक्रमः प्रथमो भवेत्। 
चत्हस्तपरधानेषु करणेष्वपरेष्वपि । कलितं चरण भूयात्समशष्टिस्तदा भवेत् ॥ 

अरतीयेतामय न्याय इत्युक्तं वेममूमुजा ॥। इत्यादिनटनं छुर्यादिक्रमस्य द्वितीयके । 
वेमः पादाभ्यां तत्न कट्येत्समोरपारितमण्डलम् ॥ 



ज््रिमवराी 

ुकतुण्डपुरोभागा चरितो स 7हष्टितः। 
एताहृरोन चूतिना विक्रमस्य ठृतीयकः ॥ 

नन्दीश्वरः 

विक्रमवरारी - मेररागः (दुवरणाङ्गामेरन्यः) 
(भा) सगमपनिस. 
(अव) सनिधपमगरिस. 

मञ्ज 

विक्रमा-मेकरागः (कामवर्धिनीमेरुजन्यः) 
(भा) सरिगमपनिस. 
(अब) सनिधपमगमगरिस. 

मन्न 

विक्रान्ता--्रववृत्तम् (द्वादशाक्षरम्) 
अष्टावादौ यस्याः सान्द स्यान्नव 

दीघांणि सथाप्ये शिष्टे च द्वे घुनी । 
वृत्त द्येतद् ज्ञेय तदू ज्ञः वृत्तविधौ 

गीते दयेव नित्यं विक्रान्ता जगती ॥ 
मममस भरतः 

मधभ्यमोत्तमपाल्लाणां विक्रान्ता जगतीभवा। 

चच्चरपुटदटये चाचपुटोऽन्ते पच्चमेन तु ॥ 

एसो मेहो नानदतो धूमणिहो । एष मोधो नानदैन् धूमनिभः। 
प्छमेनेति । पव्चमनाम्ना भामरगेण । 

नान्यः 

विक्रष्टम्-रञ्जनगुणः 
र न,.५..५ 9 

स्वरे रुचतरयुक्तं प्रयोगेवहूलीकृतम् 1 
विक्रष्ठं नाम तद्रीतमेतदेषां मनोहरम् ॥ 

सोमेश्वरः 

विङ्कमनम्-देशीतारु 

खान्धयो रघुगुञ विड्मानाभिषे मतम् । 
© ©०|० ० मदनः ̀ 

पिगतंक्रमा--भवनद्धे नतिः 
उध्वोङ्कि दक्षिणमुखे श्विप्तप्रहता वितस्तमागा च। 
भङ्कोर्ध्वकप्रवत्ता दक्षिणवामप्रहारजाता च ॥ 

प्रायेणेोद्धतमागा वितस्तमागाश्रयेण दिव्यानाम् । 
धद्राध द्र प्रायाजातिर्विगतक्रमा नाम ॥ 

भरतः 

किरः 

स्याद्रामोर्ध्वैकयोत्रौपि स्यादृष्वोङ्किकयोरथ । 
दिव्यानामथ पाव्लाणां गतो च विनियुञयते । 
तदा जातिरियं तदूज्ञेः विज्ञेया विगतक्रमा ॥ 

--पुष्करवाये जातिः 

दुधघे न प्रतिमायति श्रोद़्तवाद्या वितस्तमागो च । 
दिव्यानां सा जातियेक्ता देश्चालुरूपेति ॥ 

इयं जातिः नेपारमादरकायां देशानुशूपेव्युक्ता । 

विगङितेकरणा--अवनद्धे जातिः 

विगकितेति नामान्तरम् 

सर्वमागाश्रया चित्रकरणा छघुवर्णिका । 
लयक्तानुबन्धा पुनरुक्तवादयया गिता च सा॥ 

परिकमे विटादीनां गितं यद्विरोषतः। 
अनावृदयेव वणानां मस्त्वं च यथा विदुः ॥ 

नार्य 

रुष्वक्षरभूयिष्ठा विचिलकरणा च सर्वमार्गेषु । 
बाद्यविसरपिंतकरणा विगकितकरणा तु सा जातिः ॥ 

. भरतः 

विगरिता- पुष्करवाये जातिः 

रुष्वक्षरभूयिष्ठा विविकरणा च सर्वमार्गेषु । 
वाद्यविसर्पिकरणा विगलितनामा तु सा जातिः ॥ 

सभमिनबगुक्तपाटः 

इयं विधूतेति उक्ता नेपाददर्ते । 

विध्चतालः -देसीतारः 

द्ज्रय॑ गो विन्नताकले । 

52 मत्रा ताखप्रस्तारः 

विचना- अवमदीसन्ध्यज्गम् 

ज्ञेया विचरना तदूज्ञैः अवमानार्थसंयुता । 
भरत 

सर्वेश्वरः विच्छटनमिति पठति । 

विचारः--गीतारङ्कारः प्रतिमण्यभेदः) 

दघुद्यं विरामान्त ताले कन्दुकसंज्ञके । 
विचायो गीयते तेन विङम्बश्च लयो भवेत् ॥ 

1.4.  . 



्रि्ररिचतुराननम् ६०६ विचित्रकः 

-- लक्षणम् --पादमणिः 

पूर्वाशयसमानार्थरमत्यधार्थं साधनैः | 
अनेकोपाधिसंयुक्तो विचारः परिकीर्तितः ॥ 

भरतः 

भवृत्ताथोनुसारि परोक्षार्थसाधकं बहूपायोपाभिदरीनं वाक्यं 
विचारः । यथा--मुद्रायाक्षसे साध्ये निथ्ितमिस्यादि राक्चस- 
बाक्यम्। 

षिचारचतुराननम्-- करणम् 
शङ्गलीपृष्ठचनं पादस्येकस्य चापरम् । 
निक्ष्टिताजानुभानु चिपताको करी पुनः ॥ 

प्रसारितो संचितो बहुसो यत्र संक्रम् । 
करण कित तद्धि विचारचतुराननम् ॥ 

दरिपाखः 

विचार्रतिमण्टः- देडीतारः 
विष्वारप्रतिमण्टोऽसौ नगणो दौ विरामद्ः। 
॥॥ ० ०9 दामोदरः 

विचित्रमू- मण्डलम् 
दक्षिणो जनितां चारीं उरूदूवृत्ता च विच्यवाम् । 
ततश्चारीं स्ितावतां शकटस्यां तथेव च ॥ 

एरकाक्रीडितां चारीं उषूदुतवृत्तां तथेव च। 
भडितासंज्ञितां तद्च्वारीं च जनिताभिधाम्॥ 

समोस्सरितमत्हीं वितनोति यथाक्रमम् । 
वामोऽद्धिः स्पन्दितां चारीं पाशचकरान्तां तु दक्षिणः॥ 

भुजङ्गतासितां चारीं छुयोद्रामोऽथ दक्षिणः । 
अतिक्रान्तां तथोदवृत्तां वामोऽखातौ तथेव च ॥ 

पान्धक्रान्तां दक्षिणस्तु वामः कयो सूचिकाम् । 
विक्षिप्रा दक्षिणः पादो वामोऽतिनऋन्तचारिकाम्। 
यत्र तत्स्यादिचित्राख्य मण्डं तदिदं मतम् ॥ 

वेमः 

~ करणम् 

पाश्तस्सन्नतं गात्रे पादः पाश्चप्रसारितः। 
पा च बिं हस्तौ विश्शिष्टस्वस्तिरीकती ॥ 

गात्रे च आसयन्नेव भरमरीमाचरेत्तदा । 
अन्ते चाप्यायतस्थानं विचिच्र करण तदा| 

देवणः 

पादस्योदच्छनादृध्वं करत्वान्तभ्रेमरीमपि । 
अखं क्रियते यत्र तद्विचिल प्रकीर्तितम् 

वेमः 
विचिवः = अङ्खहारः 

सुचीवक्ताभिधौ हस्तौ पदोऽस्तु तदकुदटनम् । 
्रलोकितदृरा भूयाष्टिचि्नः प्रथमो भवेत् ॥ 
हस्तो सन्द॑रानामानौ पादौ विषमसञ्चसे | 
दृष्चिभ्यौ समसाचिभ्यौ चिचिन्नस्य द्वितीयके ॥ 

नन्दीश्वरः 
-- ृत्तवन्धः 

यत्र चत्वारि चत्वारि पड्क्तिद्धितयरूपकम् । 
निवेरितानि पात्राणि दवे दवे तसपाश्रयेद्रैयोः। 

क (~ ष्म एवं द्वाद पात्राणि भुवां विनिमयर्मिथः। 
विचितक्रमृततं तु छुर्वन्ति कलनूपुरम् ¦ 
विचित्रसंज्ञो बन्धोऽसौ भवेदेचित्यकारणम् ॥ 

विचित्लः-कवितस्वनामर्गः 
प्रतिभा प्रथमोद्धेदसमये यच्च वक्रता । 
शब्दामिधेययोरन्तः स्फुरतीव विभाव्यते ॥ 

यत्र तददलङ्कारेः आाजमानिर्निजात्मना । 
स्वहोभातिशयान्तःस्थमरुङ्काय प्रकारयते ॥ 

उक्तिवेचिच्यमार्मेण काष्ठं कामपि नीयते। 

यलान्यदा भवत्सवे अन्यथेव यथारुचि।। 

भाव्यते प्रतिभेदधेखमदस्वेन मर्हाक्वेः | 

सभावस्सरसाकूतो भावानां यत्र वध्यते ॥ 

केनापि कमनीयेन वैचिच्येणोपंहितः। 
विचिच्रो यत्र वक्रोक्तिवेचिञ्यं जीवितायते ॥ 

विचिलकः- प्रबन्धः 
अनेकदेश्षभाषामिः स्वरैः परश्च तेन्नकैः। 
वि्रितो बहुताेश्च विचित्नक इतीरितः ॥ 

पदान्येर्वविधान्यत्र प्रति रागं नियोजयेत् । 
स्वरान्वञ्यान्परिखभ्य क्षिपेद्रागोचितान्खरान् ॥ 

ताखान्िन्नान्स्तथा तत्र न्यसेत्तत्र पदेपदे । 
पाटास्ताखानुसारेण तेन्नकान्प्रतिसंयुतान्॥। 

एवं कृत्वा पदन्यास रगैस्तदैस्समन्वितः। 
खः पाटेस्तथा तेन्नैः गातव्योऽयं विचित्रकः।॥ सोमेश्वरः 



बिचिलखोहडी ६०७ 
चित्रामिर्देशभाषामिः बद्धो यस्स विचित्रकः। 

य इति तिमङ्धिः। इरिपाखः 

विचित्ररोदडी--उद्ुतिकरणम् 
यत्र स्यासपाश्चैतस्ियेग् भ्रान्तिः कायस्य चक्रवत् । 
चिचित्रखोहडी सा तु कथिता यृत्तवेदिभिः।॥ 

पिचित्ता-श्रतिः 
षड चतुधी श्रतिः । 

विच्यवा- चारी 
चरणौ समपादाया विष्ेष्य कमस यदा । 
ताछाप्राभ्यां महीभा छटरयेद्धिर्यवा तदा ॥ 

जगदेकः 

वेमः 

विच्युतोद्र्तम्- पदभणिः 
एतदेव खस्तिकस्य विश्लेषण सुहयः । 
क्रियते यत्रं तदिदं विच्युतो द्ृत्तमुच्यते ॥ 

पतत्, पृषोदरम् । वेमः 

किन्नयौ दश्चिणदस्तव्यापारः । 
तव द्रष्टव्यम् । 

विच्छलनम् - अवमथेसम््यङ्गम् 
सद्धिर्धिच्छटन प्रोक्तं नृणामात्मविकट्थना । 

विच्छित्तिः 
मास्याच्छदनमूषणविरेपनानामनाद्

रन्यासः । 

सखस्पोऽपि परां श्चोभां जनयति सा या तु विच्छित्तिः॥ 
भाव विवेकः 

_ द्विपदी 

एको दविमात्रगणः चतुमात्चिकाः पञ्च ¦ 
विरदाङ्ः 

-- अनुभवः 

प्रसाधनानां दयितापराघे यदीष्येयानादरतस्सखीनाम् । 

प्रयत्नतो धारणमङ्गनाभिर्विच्छित्तिरेषा कथिता मुनीन्द्रः ॥ 
प्यभ्रीः 

मास्याच्छादनभूषणविलेपनानामनाद
रावासः । 

स्वस्पोऽपि परां शोभां नयति हि यः सा तु विच्छित्तिः ॥ 
भरतः 

विन्ध्यः 

माखाभरमाच्छादनविश्चेषाणं कुतश्चिसिियापरयधत्। 
इृष्यैयाऽनादरेण सखीनां प्रयन्नाद्धारण विच्च्छित्तिः। 

धन्ये प्रियेण दत्ते भरीततिनिबन्धन स्वस्पमपि भूषणं विच्छिवि- 
मिच्छन्वि । 

सायर 

विभूषणादीनामनाद्रविन्यासो विच्च्छित्तिः। 
मोजः 

षिच्छुरितः- दस्तपाटः 
हस्तसच्चेन ञद्धेनाङ्गःछेन च यथाक्रमम् । 
वाद्यते पुष्करं यत्र स स्यादविच्छुरितो यथा ॥ 

दय द्रः भिरिटि द्ये गिरिटि दानगिरि गिडन 

विच्छेद :--ससगतिः 

विच््छिन्नमध्यः प्रवरैर्विरुदधतुभिः कचित्। 
पुन्धेरसानुरक्तः स्यास्स विच्छेद इतीरितः ॥ 

शारदातनमः 

-- स्वराङ्गम् 

तत्र विच्छेदो नाम विरामकृतः। 
नन्मे 

विजयः --गीतालङ्कारः (धृवभेदः) 
विजया्यो छवः स स्याद् ार्विरयक्षराक्खिकः । 

सन्निपातेन संयुक्तः श्ङ्गारोऽभीष्टदो रखः। 
ए एव गुर्यत्र सन्निपाते विधीयते ॥ 

सश्नीतखरः 

--गीतालङ्कारः (अर्तारभेदः) 
हूतदयं वियान्तं ताठे तुरगलटी रके । 

विजयो गीयते तेन गीतनरलयविशारदेः ॥ 
य॒ज्नोतसारः 

--देङीतारः 

चारे विजयसंज्ञे तु ज्ञेयाः पगपटखाः कमात् । 
< । ऽ । बवेमः 

--प्रवन्धः 

तेन्नैः स्रेस्तथा पटैः पदैर्विजयताङूतः। 
गीयते विजयस्सोय विजयस्तेन सुक्रमः ॥ 

पण्डितमण्डलै 

विजयास्येन ताखेन तेन्नपारषदष्वरः । 

स्वरन्यासेन चभोगे गीयते विजयामिषः॥ 
[ ६ 



विजयकोकिकः ६०८. वितर्कैः 

_ तानः विटसन्दोही-मेररागः (दरिकाम्भोजीमेरुजन्यः) 
मध्यमप्रामे नारदीयतानः। (आ) सरिगमपघनिस, 
निसगमप! नान्यः (अव) सनिधपगरिस., 
देशीत 

{| 
-- [टः विरि | 
गलौ पपद्वकं यत्र दत्रयै विजये भवेत् । तन्वरीर्फोटनेऽङ्गटिचमत्कारः । अबरोहे सथानापसर्षणदूपः 
ऽ।55७55००० दामोदरः विहः 

छत ?,गचः मर्त ‡ विजयकोक्षिलः _ मेकरागः (कर्वरालीमेखजन्यः) षड्रा(सद्रा¢गचन्द्रोदय, मर्तननिर्णययोः कर्ता | 
पण्डरीकचिद्रूल इति प्रसिद्धः । पण्डरीक् इयत पुण्डरीक 

इति च पठन्ति। पण्डरीकविटङ इति नाम रसकौमुद्यां श्री- 
मञ्ज | कण्टः स्मरति। त्य काटः १५८०। तस्मात् विदः श्रीकण्ठात् 

(भा) सरिगसमप्थधस. 
(अव) सनिधपमगरिस. 

विजयमण्डकः- देीतालः पराचीन इति ज्ञायते । कर्णाटदेशीयः। शिवपुरवासी । 
नगणो जगणश्चैव छघुर्विजयमण्ठके । विडम्बः- मेर्रागः (सरसाङ्गीमेखुजन्यः) 
|| । । ऽ । | दामोदरः (भा) सरिगमपधपनिस. 

४ १ | (अव) सनिपमगरिस. 
--मेररागः (हरिकाम्भोजीमेरजन्यः) स 

(आ) सरिगमपषनिस. विडम्बी-मेररागः (मेचकल्याणीमेखजन्यः) 
(अव) सनिधपमगमस,. (आ) समपधनिस. 

+ (अव) सनिधपमगमगरिस्. 
विजयश्रीः- प्रबन्धः चितम् देशी मश्न 

पदेस्तेन्नेः रवरैयैस्तु विरुदे प्रगीयते । य ९ निलन. 
जयश्रीनामतकेन जयश्रीः परिकीर्ितः। प 0 त ५ समैतः। 

भआभोगोऽन्यपदे न्यासस्तारमानद्रयेन तु ॥ + स 
जगन्म | 

इदं विवधं, वित, इलयपि दशयते । 
-मेट्रागः . (पावनीमेरजन्यः) 

(आ) सरिगमपनिस. 
(अव) सनिपमभमगरिस. 

वितक!- भ्यमिचारिभावः 

सन्देदविमरोविप्रतिपदयादयो विभावाः। दिविधविचारित- 
मल | प्रभसम्प्रधारणमन्वसङ्गहणाद योऽनुभावाः। 

। भरतः 
ध. श्रतिः। सन्देहेन जायते प्रविचार ध्रक्षेपरिरःकम्पनेसतममिः 

जगदेकः | नयेत् । सागरः 
ऋषभस्य तृतीया श्रतिः। वितकेस्तु विचारः स्यादतिसन्दिग्धवस्तुनि। 

नूपः विकस्परशाख्प्रज्ञादे रुरपत्तिस्तस्य र इयते । 
- प्रृते मालाम् तन्ाङकलीविचठन्रेशिरोवक्रतादयः॥ 
चतुमांवागणाक्जयः। जः गः सकेश्वरः 

दिरदाहः | -चितामिनयः 
विजयानन्दः - देशीतारः निस्संरायस्संश्चयश्च वितको द्विविधो मतः। 

| वि उध्वाधोमुख्हसास्यः चाछितो निश्धयार्थके । 
विजयानन्दसंज्ञे तु लुन गयम् । | हदिस्थाने तु सन्दंशः सशयार्थवितकके ॥ 
॥ 5 55 शाङ्ग; विनायकः. 
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 वितर्किता ६०९ 

वितकिता-दृषटः 
उद्र्िंतपुटदन्द्ा तथैबोख्छुहतारका । 
अधोविकासा रष्टिसस्याष्ठितरछे तु वितर्किता ॥ 

स्म्रतावपीति वेमः। 

पितस्तमाभेः 

अन्यदृक््णः तस्यति नावयति । तस्य मावोचितः। तां हिखतां 
तद्विषये दीनरोद्राभावस्य विनियोगो यतस्स वितस्तमाभैः। 
धन्ये तु वितस्तिमालाक्िप्रदस्तप्रहरणसुचनाथ वितस्िमाग 
इति पठन्ति । अभिनवः 

--पुप्करवाय अक्षराणामुखादने करणभेदः 
धकृता तिता, तकितां किरिगघ तकितां कितिधक्छि ता्थधं 

घतां गड घघधा द्राङ्क इतिवितस्वसाभैः ¦ 

सोमेश्वरः 

भरतः 

विताडितौ- पुमे 
अन्तयितपुटाघातादुत्तरेण पुन तु । 
विताडितो पुटौ स्यातामभिघाप नियोजितौ ॥ 

वेमः 
अन्योन्यमभिधातो यः पुरयोस्तष्टिताडिदम् । 
अ!हुरन्ये स्बहद्यत्वमतिविस्तारणात्तयोः ॥ 

पिप्रदासः 

विताटः--वा्प्रबन्धः 

वितारः स्यादादिमध्यान्तकृतात्ताखविकारतः। 
वेमः 

वितालस्त्वादिमध्यान्तविङ्तस्तार इष्यते ॥ 
| राङ्गैः 

विद्ग्धम्-- दशनम् 
विदग्धं तद्यदाटोके विषक्चास्सर्वजन्तवः। 

शारदातनयः 

विदारीमेदः 
गीतखण्ड विदारी स्यात्पदस्वरविदारणात्। 
महलयवान्तरा चेति सा द्विधा परिकीर्तिता।॥ 

व्याप्रा वस्स्वखिढं वण॑पद्रान्ते या समाप्यते । 
महती सा भवेन्मध्ये सज्ञाता स्यादवान्तया॥ 

प्रमाणं तु षिना रूपं विदायां वस्तुवन्मतम्। 
अस्यां जयश्च एवाङ्गो भवेनन्यासस्तु वस्तुवत् ॥ 

यदा स्याद्र्पतांरस्य तस्संबा्यनुव।दिनौ । 
स्वरावेरो तदा कायो गान्धववाश्नायकोचिदैः ॥ 

विदारीणामसो संख्यानियमो भरतोदितः। 
उयपरेकादशपरो महतीनामिह स्फुटम् ॥ 

चतुर्विंशातिसंख्यात्व प्रमाण परमं मतम् । 
अवान्तरविदारीणामेककस्याथ छक्षणम् । 
या स्यादन्या समहं वा विदार्येका तदेककम् ॥ 

वेमः 

विदारीमेदाः 
सामुद्रश्वाधेसामुद्रो बिवृत्तशयेति सा तिधा 
विदारी ह्ितये वर्णपदपाटादिसाम्यतः॥ 
या गीतिजीयते सोऽयं सामुद्र इति कीर्तितः। 
अधं सासुद्रगस्साम्याद्धिदरीद्रयभागयोः ॥ 
निच्त्तकस्तु विषमं विदासैद्रयसयुतः ¦ ` 
न्यासापन्यासरचितो विज्ञेयो गीतिकोषिदैः ॥ 
देगेयकं विना सों न्यासान्तो विवधः स्मृतः| 
तयेस्य वा ठेतीयस्य वस्तुनेऽन्तो विधीयते । 
सामदरश्धेदसावेव दैगेयक इतीरितः ॥ 

वेमः 

विद्धम्-- अवनद्ध व्णसंयोगः 
यतिः स्रोतोगता । ख्यो मध्यः। 

--- --. --. समपाणिश्च ॥ 

भरतः 

अवनद्ध विसंयोषः 
रूपद्यपरामशाद्िद्धमिलयमिधीयते । 

नन्यः 

--दरौनम् 
अपाङ्गयोरधस्ताराविक्षेपो विद्धमुच्यते । 

शारदातनयः 

--पुष्करवाे ख्ययतिपाणि्योगः 
स्रोतो गता यतियेव ख्यो मध्यस्तथैव च। 
समपाणिस्तथा चेव विद्धे वादं तु तद्धवेत् ॥ 

भरतः 

विद्धः- वा्यालङ्कारः 

मदङ्गकरणे वाद्यं पणवानुगतं तु यत् । 
सूची विद्रवं चित्रश्च करणैर्विद्ध उच्यते ॥ 

भरतः 



विद्धा 

-देरीचारी 
विद्धा स्यार्खस्तिकं मुक्त्वा यत्र चोध्वे प्ररखारितः। 
चरणः छुश्ित्स्वमे किश्िदान्दोकितो यदि ॥ ॥ 

मः 

विद्धा चारी 
जङ्कयोसस्वस्तिकं सुक्सवा छ्ितश्चरणः पुनः । 

पुनः प्रसारिताविद्धा स्वपाश्च चेन्निपायते। 
पार्ष्णिना पार््णिपथन्ते सा विद्धा परिकीर्तिता ॥ 

वेमः 

विद्याचक्रवती 
भरतसङ्गहकती । कारः के. प. १२८० । द्वारावतीपुरबरे 

धर विष्णवथेनवशीय भह्ाटराजाश्यानेऽयं विद्यापतिः। तेना- 
लङ्कारसवंसग्याख्याने, काव्यप्रकाशस्य गुरुखधघुरूपे दे व्याख्ये 
रुकिमिणीकल्याण नाम षोडज्ञसगोत्मकं काव्यं भरतसङ्कदनामकः 
- नास्णुम्रन्थः-- एते प्रणीताः। साहिलयमीमांसापि शस्थेवेति 
सन्देहः । 

विद्याधरः देशीतालः 
विद्याधरे लगुद्रतो । 
| ऽ ० 9 मदनः 

विद्याविनोदः-देशीतारः 

| 555 5।।155००॥५५५॥ ०००० 
म्भीरः 

विदयत्- परुवाृतत् 
मध्यलघुनाऽथ विद्यत्। यथा--खङ्करः। 

भरतः 

अड्िता उयक्षरा प्रोक्ता ग्छो गश्चेति मनीषिभिः, 
आवापाचङ्कलीभिः स्याच्तुर्िः प्रथमो गुरुः ॥ 

निष्करमे च प्रवेदो च हितीयं सम्प्रयोजयेत् 
अन्ते च पूर्ववस्कायं छयतासमसितम् ॥ 

मन्यः 

पूर्ववदिति । एकाक्षरदयक्षरध्रुव योरिव विरुम्बितखयः। 

-प्राङ्रते मात्रावृत्तम् 

चतुमात्रागणास्तयः एकः पञ्चमा्निकः अथवा-- चतुमा 
एकः पश्चमात्तिकः दौ चतुर्मात्रिकौ । 

६१० विधुन्माख 

विद्यद्धमरी-भमरी 
विदयदधान्तां दक्षिणेन चरणेन विधाय चेत् 

प्रदक्षिणे परिभ्राम्येस्ता विचयुद्धमरी भवेत् ॥ 
वेमः 

विद्युद्धान्तम्--करणम् 
विदयद्धान्ता भवेद्यत्र चारी तद्रशगौ करौ । 

विदयद्धान्तं तदास्यातमुद्धतस्य परिक्रमे । 

अवर पादक्रियां कै चित् सोकयीत्पुरतो जगुः ॥ 
ज्यायनः 

विदुद्धान्तः--अङ्गहारः 
वामाङ्गप्रयोज्याधेसूची दक्षिणप्रयोउयविदयद्धान्ताङ्गविपयोस- 

कृतचिन्नातिक्रान्तरुतावृश्िककदीलिन्नानां करणानां कऋमासरयोगे 
विद्यद्भान्तः। शाङ्ग 

विद्यद्धान्ता- धरुबाृ्तम् 
पञ्चाक्षरा... 

पच्चापि गुरवो यतर वतते पश्चाक्षरे सदा। 
वियद्धान्तेति सा ज्ञेया विरुम्बितख्यां घवा ॥ 

मभ्यमोत्तमपात्राणां विद्यद्धान्ता हि पश्चमे । 
पद्चवक्तेण तारेन पाटाक्चरमितेन च ॥ 

(उद्) सम्र्ता मेक । (छाया) संप्राप्ना मेघाः । 

चारी 

प्रष्ठभागे तु वितः पादस्संस्प्र्य मस्तकम् । 
ऊध्वोधःपाश्वेयोः कृत्वा मण्डटभ्रमण ततः। 
्रसायेते चेत्सा चारी विद्यद्धान्ता निगद्यते ॥ 

वेमः 

_ देस्ीचारी 

पुरो छलाटपयन्तं पाद्मुरिक्षप्य सत्वरम् । 
भ्रमयित्वपियेत्पाश्च विद्यद्धान्ता भ॑वेत्तदा ।। 

तेमः 

विद्युन्माला--अष्टक्षरच्छन्दः 
अष्टाक्षरकृते पादे सवांण्येव भवन्ति हि । 

गुरूणि यस्मिन्सा नाभ्ना विद्यन्माठेति कीर्तिता॥ 
शष्टठोगा भरतः 

(उ -म् ) दिक्च भान्ता विद्यन्माला । 

--अष्ठाक्षरवृत्तम् 
ममगगाः भरतः 



विचुद्धिखसः ६११ 

विदुद्विलासः- दौडकिकदस्तगरः 
अर्धा्रदस्तवखनात्तजेन्यङ्गष्ठषाततः । 
वरियद्धिखाससंन्ञस्तु हस्तपाटो भवेद्यथा | 

कण कण तिरि्येश्ये ह्ये हिचे हित्रः॥ 
वेमः 

विद्रधः- गमसन्ध्यज्गम् 
उपनतं भयमुद्रेगः । तत्सभावना तु विद्रवः । यथा-रत्या- 

रावणे शान्तिगृहे मन्डोदरीवाक्यम् | येत्वत्र रावणस्य राङ्क 
त्रासषूपां ससश्रममङ्ग माहुः तद्िद्रवोद्धेगाभ्यां गतार्थम्। शङ्का- 
भयत्रासकरतो विद्रवः | रामचन्द्रः 

यथा--खरादिविदहितं घोरं श्रुत्वा कर्कर वने । 

शङ्का रामस्य सीतायां भयं तलासस्तपस्विनाम् ॥ 

एकेककृत कचिदिच्छनित । सागरः 

दाङ्कात्रासी यत्र वाक्ये संभ्रमः कथ्यते यथा । 
भमतानन्दी 

्रियशङ्का समुद्धतः संभ्रमः परिकीयेते । 
` सर्वैश्वरः 

शल्या व्रादिसभूतो शद्धा स्यात्सेव सभ्रमः। 
संगः 

दाङ्काभयत्रासच्तो विद्रवस्समुदाहतः। 
भरतः 

चृपारिभयसंयुक्तः संश्रमस्त्वभिर्सज्ञितः -- इति भरत - 
पाटान्तरम्। 

भयत्रासकारिणो वस्तुनो या शङ्का यद रद्कनं स विद्रवः । 
विद्रवति विलीयते हृदयं येनेति । यथा-रन्नावल्यां प्रियेयादि 
राजवाक्यम्। अन्ये तु शङ्काभयत्रासेः कृतो य इति पठन्ति । 
तत्र विदोष्यपदमन्वेष्यम् । समुदाय एव विदोष्य इति राङ्क: । 
उदाहरति कृयारावणे षष्ठाङ्कात् मन्दोदरीवांक्यम्। अत्र राव- 
णस्य शङ्का ्रतिदार्थाद्ञासभये । भमिनवः 

विद्रमा-श्रतिः 
तारगान्धारस्य द्वितीया अ्॒तिः। पार्देवः 

विधानम्- सुखसन्ध्यज्गम् 
सुखदुःखकेतो योऽर्थः तद्विधानं । भरतः 

व्यामिश्रतया सुखदुःखे अभिधीयेते यतेति विधानम् । 
यथा--वेण्यां द्रोपदीवाक्यै--मा अनपेक्षितशचरीराः सद्चरथ । 
अब द्रोपयाः प्रहर्षो भयं च मभिश्रतया विहितमिति विचित्र 
त्वाद्रसवत्ता। मभिनवः 

विधूतम् 

दयोस्मुखदुःखयोः एकलतानेकत्र वा पात्रे प्राप्तिः एकस्यैव वा 
सुखस्य दुःखस्य वा प्रापधिर्विधानम्। 

यथा--एकत्र प्रप्र मारूतीमाधवे यद्िस्मयेति माधववाक्यम्। 
धनेकत्रप्राप्ैः तापसवत्सराजे राज्ञो वाक्यै दष्टं प्रेमभरेति । तव 
वासवदत्तायाः प्रवासाभ्युपगमाद्दुःखम्। बत्सरजस्याविदित- 
विप्रवासवृ्तान्तस्य सुखम् । 

सुखस्य सुखहेतोान्वेषणषूपा प्राप्निः। सन्निहितसुखातमकं 
विधानमिति तयोर्भेदः ॥ 

रामचन्द्रः 

विधिः- वाक्यार्थः 
भ्रवत्तिनिव्रस्योंवरिधायकोऽर्थवादादिभिरूपक्रियमाणो लिङ्टोद् 

तव्यादिवाच्यः राब्दव्यापाते विधिः, तेन हि भावनायां पुरुषः 
प्रवयेते निवयेते वा । | ॥; 

बिधितालः-देश्ीतारः 
षडद्रतालः षटूद्रताखे रगौ च विधिताकूके । 

१९१ मात्राः 

विधुतम्- परतियुखसन्ध्यङ्गम् 
विधूतस्य नामान्तरम् । 

--व्हनम् 

विधुत॑ तियेगायामि नेवमिलयादि वारणे । 

ताङम्रस्तार्ः 

सश्षोकः 

शिश 

द्रतगलया तदेच स्याद्विुतं तत्पयुञ्यते । 

ङीतार्ते उबरिते भीते सद्यः पीतासवे तथा ॥ 
तदेव = घुतमेव शरः 

घुतमेव भवेच्छीध्रभ्रमणाद्टिधुतं शिरः| 
भीते शीते उवरम्रस्ते सद्यः पीतासवेऽपि तत्॥ 

विप्रदासः 

विधुतः-वणाङ्कारः (सश्चारी) 
एकान्तरेण युग द्वियेदा गीयते बुधः| 
एकान्तरापरारम्मेऽक्ङ्कारे विधुतेऽकथि ॥ 

सग सग रिम रिमि गप गप मध मधं पनि पनि। 
9 गृद्धरः 

विधूतम्- पतिसुखसन्ध्यज्गम् 

छृतरयानुनयस्यादौ विधूतं परिग्रहः । मरतः 



विधृता ६१२ विनिष्कान्तम् 

भदौ प्रथमतः कृतस्यानुनयस्य सामवचसो नाङ्गीकरण विनायकभेरतमं 
विधूतम् : पश्चत्पुनरङ्गीकरणमिति । आदिशब्दौदुपरोधः । अतिनवीनोयं भ्रन्थः अज्ञातकरठैकः । अभिनयविषये अधुना- 

यथा-राछुन्तलावाक्यं--'“ भयि किं अंतःपुरा ” इत्यादि । | तनसंप्रदायः सम्यक् निरूप्यते। 
सभिनवः ~ 

बिनिकीर्णम्- दशनम् 
साम्नि अनुनयेऽनादसे मनागनादतिः नजोत्पार्थत्वात् । अन्नर्गष्यसपुरतारं विनिकीर्णमुदाहृतम् । 

यथा--पार्थविजये--भीम प्रति युधिष्ठिरवाक्यं अयं स काठ क शारदातनय. 
इति वाक्यमनुनयः। भीमसेनेन यदनाहते तद्विधूतम् । 

रामचन्द्रः विनिगूहनम्--श्रज्ञारचेष्ट [ 

अरतिमंनसे। या स्याद्विधूतं कथ्यतते यदा । वेरो विनिगूहनम् मोजः 
अग्तानन्दी विनिमूहितः--अधरः 

विधूतमरतिः प्रोक्ता । स्वशवरः मुखान्तनिंहितः प्राणोऽपर रस्स्याह्िनिगृहितः। 

नायकादेरीप्सितानाम्थानामनवाप्तितः। ` सेषेष्थ याससुन्दतोणा बलाच्चुम्बति बहभे । 
अरतिर्या भवेत्तद्धि विदरदधर्विुतं मतम् ॥ भायासे च प्रयोऽयोऽय इति नैधिकरं मतम् ॥ 

सिङ्ग: | निधिकरपुल्ञस्य विप्रदासस्य मतम् । विप्रदाषः 

विधूता- पष्कुरवाय जातिः विनिवतकम् वदनम् 

विगकिताशब्दं परयत । विनिचृत्तम् 
विधेया मूर्छना (लुमद्रमामे ष्ठी मूर्छना) व्यावृत्तं विनिवृत्तं तद्रषीष्यासूययोरपि । 

विधेया संभवत्येव मूङधेना योषितां भ्रिया। ६) 
* तृतीयग्राममासाद्य धैवतो मुङेते यदा ॥ विनिवृत्त तु तत्प्रोक्तं यत्परावृत्तमाननम् । 

*^वृत्तीयम्रामः सुभद्रमामः। वादिमत्तः रोषेष्यासूयिते चार्थ. . -यृत्तविदो विदुः ॥ 

इय उत्तरायतेति नारद रिक्षायां नाम दश्यते । [र र 
विनत ९ म्-स्थानकः मिनत _ दक्षनम् विनिवतितम् मू ॥. 

विनते तदिति ख्यातमञ्वायतमधोगतम् । 1. वेम 
दारदातनयः . 

तद्धेदः स्यादमुष्यापि विनियोगस्तु पूर्ववत् ॥ 
विनतः--तानः - ज्यायनः 

न + | तस्येति वकितस्येलर्थः। तद्भेदः, वकितोक्तामिनयस्य व्यत्थासः। 
गसमपधनि। नान्यः 

विनिवृत्तम्--करणम् 
पा््णिभागे यदन्याङ्गससूच्या स्दस्तिकमाचरेत्। 

चिनु लिकमेकतन पर्याव्रसेव पश्चतः ॥ 
किरदाष्कः उर्वोविटनमादध्याद् दधया रेचितो करो । 

विनिवृत्त तदा्नातमुद्धतस्य परिक्रमे ॥ 

विनता पाते मात्रावृत्तम् 
चतुमांलिक एकः जः चतुमांधिकः जः 
चतुमान्निकः जः पच्छपरात्रिकः गः 

विनायकतारः--चिततारुः 
। . ८६ न्ट 90. ष्म क गगगा छपा गश्च कल्पं तु समायुतम् । आनन्द्परिवतने "` इति छक््मणः । 

सर्वत्रिघ्ोपञ्चान्यथं भवेत्तारं विनायकम् । विनिष्कान्तम्- ददनम् 
अर न ~> ~ (~ (५ (८ 4 दञ्यमात्रा त्रिका अन्यवण विषमयतिः॥। बहि स्ताराविनिष्करान्तिः विनिष्करान्तेमुदाहतम्। 

4 8 
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ज्रिनोदः 

विनोदः-गीतालङ्कारः (रासकमेदः) 
एक एव छघुयेत्र भादिताटः स कथ्यते । 
विनोदो रासकस्तेन श्रोतृणां च सुखावहः ॥ 

विन्यासः 

स 11 

यो गीतिखण्डद्यस्यान्ते तिष्ठति स स्वरः विन्यासः 

-माणिकाङ्गम् 

निर्वेद वाक्य विन्याखः। यथा-- पुष्पभूषितके गृहश्श्षवाटि- 

काङके, तकि मे दौभोग्यकलङ्कमणिनितेन इत्षरीरेणेति नन्द्- 
यन्तीवचनम्। 

विपश्वी--बीणा 
समश्च वतैखाकाते व्रणग्रन्थ्यादिवर्जितः। 
रक्षचन्दनजो यद्रा खादिरे वैशसंभवः॥ 

रक्तचन्दनजः श्रेष्ठो वीणादण्डः प्रकीर्तितः । 
दशमुष्टिमितो दै्यै कविष्ठक्ष्याधिको मतः॥। 

परिणाहे यथायोग्यः कर्तव्यो छष्त्यवेदिमिः । 
दण्डस्य ककुभस्यःधः संधो तुम्ब निवेश्चयेत्॥। 

तृतीयतु् गरोस्सार्योमंध्येऽधस्तु द्वितीयकम् । 
पूर्वतः परतुम्बं तु किं चिद्विस्तारतोऽधिकम्॥ 

दण्ड्रे अङ्गरे यद्वा चतुरङ्गटतोऽप्यथ । 
रन्ध स्वा शिपेच्छु गलरन्धयुतं चरं ॥ 

तस्मादङ्करतोऽधस्तादङ्गलेत्सेघमोटकम् । 

शरपुखसमं कृत्वा तस्माच्च किख्िदम्रतः ॥ 

निवेशयेत् सिरं शनक रक्ष्यसक्षणपण्डितः । 

ततो छोष्ट्मयीं तन्वीं गजकलोपमां समाम् ॥ 

तेखाक्तां वतैखां कछश्षणां बघ्रीयात्ककुभाद् दृढम् । 
सारिकामूर्िं बिन्यस्तामानीतां मोटकोपरि । 
द्वितीयप्रान्तसंछम्र चखकीलरे च वेष्टयेत् ॥ 

तावत्त भ्रामयेच्छन्ड्कं यावत्तन्त्री भवेदटा। 

विपरयतिः भ्रमिदरन्ङकोस्तन्त्री ॐथिस्यकारिणी ॥ 

तन्त्री दाढर्थेति दादर्थाथ चलयङ्कोगेखखिते । 
रन्ध्रे न्यास्यायसं कीटं सथिररङ्कं निवेशयेत् ॥ 

सषीमिश्रेण वद्य विदयुद्धेनःभ्रेना भ्रम । 

इष्टिकाचूर्णमिश्रेण दृढाय सर्दितिन बा ॥ 

तुखज. 

सागरः 

६१३ विप् 

मधूच्छिष्टेन संश्िष्टाःसयेः कायाश्च धीमता । 
दण्डे तिष्ठति माधवोर्णवसुता तन्त्यां च तुम्बे विधिः 
भूतेशः कछ्कुमे गिरीन्द्रतनया पच्या गिरादेवता । 
नाभौ नागपतिरौणे महपतिः सायां तु जीवे विधुः, 
देवौ काल्युगेश्चिनो सुर पतिर्मरौ विपञ्च्या कमात् ॥ 

बीणेयं करसंगता सुरमयी संतोषसंपादिनी, 
नानापातकनाशिनी स्मरकलारङ्गप्रसोदस्थली । 
वीणा शङ्करनारदप्रशरृतिमिर्देवरुपास्या मृद्, 
नादन्रह्मसमाभितागुणमयी केषां भवेन्न प्रिया ॥ ॥ 

श्रीः 

एवैव तु विपद्छी स्याद्विरोषो विनिगद्यते । 
तन्त्रीद्यस्य स्थित्यथे वामभगे तु काक्कमे ॥ 

उ्ोश्वदरध ड रुदर लोहपत्ती समन्वितम् । 
मन्द्रतन्त्रयर्थससिद्धथ दातव्ये पदिक इह ॥ 

बृसयौ सारिकः न्यासः तयोरपि च कथ्यते । 
मन्द्रपश्चकमासाद्योभयतस्तिष्ठतो यथा ॥ 

रमन्यावुरागिण्यी कान्तमेकान्तवर्तिनम्। 
इत्यादिलक्षणोपेता रो द्रीवन्त॒ विपश्चिका ॥ 

नार् 

एषेति  श्द्रवीणा नारायणवर्णिता । 

पिपरिणोमः 
वस्तुनोऽवस्थान्तरगमन विपरिणामः । तत्र यथा मृदा 

चटादिषूपेण क्षीरादयो दध्यादिरूपेण विपरिणमन्ते तथेदं श 
ब्रह्मापि अवियोपाघेः तेन तेनार्थक्पेण तथा तथा विपरिणम 

४ 

विषर्यायः- रक्षणम् 
विचारस्यान्यथाभावः तथा टष्रोपदिष्योः। 
सन्दुहाल्नायतं यत्र स विज्ञेयो चिपयंयः | 

विपयस्तम् 
किन्नया वामहस्तव्यापारः । तत्र द्रष्टव्यम् 

विपयेस्ता---अवनद्धे जातिः 
यस्यां भवेर्स्वराणां नौनाषूपत्वमेकगति विरहात् । 
मध्यमपुरुषाणां सा ज्ञेया जातिर्विपयस्ता ॥ 

ताघेंतां तां दोपे दोह इत्यक्नरस्त् संयक्ता। 
पयेस्ता जातिरियं मध्यमपुरपेषु कर्तव्या ॥ 



विपाथक्री-करियाङ्गरागः 
स्यानूतरिगेत्रकरतेर द मन्पमध्यमनिन्वना । 

विपाथक्री कश्िदेनाम॒णाङ्गमिन्यक्रीतयत् ।' 
कुम्भः 

विपुलुजा- रवात् (दयाक्षरम्। 
यदि खल पञ्चममन्यै च चरणबिधावपि दीय स्यात् । 

भवति तथाष्टममन्त्ये विपुलभुजा मुवि सा ज्ञेया ॥ 

बणगहणं कुविदो हत्थि । नजयगाः 

चत्वारो षड़ताज्ञेरा ठधुकरो च दरतो ख्यः। 

गुरुरन्ते च विपुला भुजां चचस्पुटस्य तु ॥ 

प्रायेण विपुलभुजा मध्यमेत्तमपाच्रयोः । 
पद्मेन रसे बीरे मदे गेया धरता तद् ॥ नान्यः 

विपुला--पराकरते द्विपदी 
विषमा-- सय 
समा पएकश्चतुमाचिकः स य 

---गीतालङ्कारः (एकारो मद) 

कोकिरप्रियताले तु द्रतत्रयमुदा्रतम् । 

विपुला चैकतारी स्यात्तेन गीतज्ञसम्मता ॥ 

तरिरदाद्कः 

स॒ज्ञी तसारः 

विग्रकीणंवतना 
उदरे्टितक्रियापूर्ै रमन्तौ विच्युताचिमे । 
सस्वपा्रगतौ प्रोक्ता विप्रकीणांस्यवर्तना ॥ 

भोः 

इमाविति विप्रकीर्णदस्तौ विवक्षितो । 

विग्रकीणी- नृततदम्तौ 
स्तनाभ्यां पुरतोन्यस्तो हसपश्षौ पराड्यखो । 

ठन्रतागरौ च नीची वा विप्रकीणीविति स्मृतौ ॥ 
सोमेश्वरः 

विच्युतौ स्वस्तिकावेतौ विभ्रकीणौ करौ मतौ । 
नताम्राबथवोचाग्रौ करुचयोरम्रतो गतो ॥ 

विप्रकी्णो केचिदाहुः ह सपक्षौ पराड्रली । 
॥ भरोकः 

~-ट्स्तः 

विप्रकीणौँ तु तावेव ससा स्वस्तिके च्युते । 
नीचग्रावुत्नतामरौ वा कुचाम्यी पुरतःश्ितो । 
पर्णो ह॑सपक्षौ विप्रकीर्ण जगुः परे ॥ 

क्षावेव स्वस्तिकावेव। शङ्गः 

६१४ | विबोधः 

विप्रदामः 
सद्गोतचन्द्रकर्ता। विप्रदासस्य निधिकरात्मजः; सलवा, 

शङकर्पण्डतः. रुद्धः, श्रीकण्ठटवहमः, रिववहभः) करणाग्रणीः, 

प्रमुसरिः, विचित्रवक् › नेधिकरः, इयादिनामानि सन्ति । प्राची- 
नेषु भमिनव, सिङ्गणाचाये. कीरतिंधर, दाङ्कक. कोहल, भट्नाय- 

कादीनां ग्रन्थाः सूचिता अनन । अस्य कालः प्रायः १४००. 

विगप्रमतिः- मेखरागः (नयभैरवीमेख्जन्यः) 

(आ) सरिमपधस. 

(अव) सनिधपमरिस. 
मञ्ज 

विप्रमन्दारः- मेरुरागः (कामवर्भिनीमेखजन्यः) 

(आ) सरिमपधनिस. 

(अव) सधपमगरिस. 

विप्रयोगः 
लङितजातिनार क तृतीयस्सन्धिः ॥ 

मज 

रारदातनयः 

विप्रखब्धा- नायिका 
यस्या दूतीं परियः प्रोष्य द्त्वा संकेतमेव वा। 
नागतः कारणेनेह विग्ररुन्धा तु सा भवेत् ॥ 

भरतः. 

विप्रलम्भः 
लछकितजातिनाटके द्वितीयस्सन्धिः। 

दारदातनयः. 

पिष्टुता-द्िः 
सफुरदुत्तम्भितपुटा विच्छायोद्धततारका । 
चापटोन्माददुःखरातिमरणे विष्टुत। भवेत् ॥ 1 

- 

चिस्तव्धौ स्फुरितौ भूरवा यस्याः स्तः प्रतितौ पुटौ । 
उदृत्तारा सा दृष्टविप्ुता चापले गदे ॥ 

श्रमणोन्माददुःखादौ विनियोज्येति भारताः । 

विभोधः- व्यभिचारिभावः 

धआहारपरिणामनिद्राछेदख्प्रान्तती्रव्वस्परेश्रवणादयो वि- 
भावाः । जम्भणाक्षिपरिमदैनशयनमोक्षणादयोऽनुभावाः। 

भरतः 

दुस्ख्रनिद्राछेदवधादिमिरुदयते। चमत्कार शय्यापरिया- 
` गादयोऽनुभावाः ॥ सागर 



विभक्तः ६१५९ 

- निर्वहणसष्यङ्खगम् 
विबोधः कायमागैणम् । अयमन्येः निरोधः, विरोधः, इति च 

प्रटितः। 

विभ॑क्तः--बा्यपकारः 
नालयायतस्तथा स्यादिह सस्थानल्ितो विभक्तश्च | 
अक्षरपाणिख्येषु य विभक्तकरणे विभक्तस्तु । 

भरतः 

प।णीनामक्षराणां च खये यतर विभक्तता । 

स विभक्तं इति प्रक्तोऽर्ङ्कारो वा्यजातिषु ॥ 
नान्यः 

विभा- मूहैना 
अस्याः विभाता विश्ारेति च नामान्तरं दश्यते । नन्द्ावर्त- 

आमे द्वितीया मूङेना । 

ऋषभस्तु यदायाति मृखछी सा च विभा स्मरता। 
नारदेन सखसंगीता गीतज्ञेन मनोरमा ॥ 

मादिमत्तगजा्ुशः 

इयं चित्ततापापहारिणीति पण्डितमण्डली । 

विभावः 

विभाव इति कस्मादुच्यते । विभावो विज्ञानार्थः! 
विभञ्यन्तेऽनेन वागङ्गसत््वाभिनया इयतो विभावः । 

विभावित विज्ञातमियनथौन्तरम् | 
बहयोऽथां विभञ्यन्ते बागङ्धाभिनयाश्रयाः। 
अनेन यस्मात्तेनायं विभाव इति संक्ञितः॥ 

भरतः 

अत्र विभावानुमावो छोकसिद्धावेव । यदुक्तं 

‹ हेतुकायात्मनोरिसिद्धिस्तयोस्सुव्यवहारत'इति । अपिचोक्तं - 
सोकप्रभावसंसिद्धा खोकयात्रानुगामिनः । 
अनुभावा विभावाश्च ज्ञेयास्त्वभिनये बुधैः ॥ 

इति प्रसिद्धे सोके रयादेः स्थायिभावस्य कार्णं कार्यः 
च | तत्र कारणं प्रमदादिः । काय कटाक्षादिः। तवेव कान्य- 
नास्ययोः विभावादिव्यापाराद्धिभानानुभावाभ्यां निर्दिियेते। 
तत्र विभावो ज्ञायमानत्वेनेव भावकानां भाव पुष्णाति । यदु- 
क्तं- ज्ञायमानतया तत्र विभावो भावपोषकृदिति ॥ इदमेव 
विभावस्य विभावस्वे नाम यदनेन विभाव्यते उत्कष नीयते 
आवकानां भावः। अत्र मुनिः- 

विभावो नाम विज्ञातार्थः। विभावः कारणं निमिते हेतु- 
रिति पयायाः । विभाव्यन्तेऽनेन वागङ्गसत्वाभिनया इति 
विभावः । यथा-विभावितं विज्ञातं इत्यनथोन्तरम । 

विज्नम; 

बहवोऽथां विभाव्यन्ते वागङ्खाभिनयाश्रयाः। 
अनेन यस्मात्तेनाय विभाव इति संकलितः ।॥ इति 

विभावाश्च यथाविधि, भारम्बनविभाव. अयुभावनामको 
चदीपनविभाव इति । आखर्म्बनविभावो यथा-- 

विपु नितम्बविम्बे मध्ये क्षामे समुन्नतं छुचयोः। 
अलयायतं नयनयोमम जीवितमेतदायाति ॥ 

उदहीपमकिभावों यथा- 

उददी पदिन्दुरपरो दहनः छरसुमेषु गित्रमत्रेनैयनप्रभवः । 
रसपिवेकः 

विभाषा रागः 
तामाभ्चिय प्रवृत्ताया विभाषा माषितात्र सा। 

तामिति--भाषाम् कुम्भः 

विभाषारागः 
तामाभिदय प्रवृत्ताया विभाषा माषिताद सा। 

तां भाषां (रागम्) कुम्भः 

विभासः- मेटरागः 
मस्तु तीत्रतरो यस्मिन्गनी तीतरी रिधौ मतो । 
कोम न्यासधोपेते विभासे गादिमूरैने । 
भारोहे मनिवज्यैत्वै गपांश्चस्रसंयुते ॥ 

प्रातर्गेयः। 
मेखकतीऽय रागः 

विभासिकारागभ्यानम् 
स्वच्छन्द सम्मानितपुष्पचापा 

प्रियाधरास्वाद्र सामितप्ना। 

पयेङ्कमध्या सयनोपवेशा 
. . सिता हेमशूविर्विमासा ॥ 

भहौबिरः 

संगीतसरणिः 

विभूतिः- पाकृत मात्रावृत्तम् 
चतुमात्रिकः एकः जः चतुमांत्रिकः पच्छमात्रिकः। 

श्रतिः 

मध्यमस्य चतुथी श्रतिः । 

विभूषणा-मालावृ्तम् 
ख्लखजगगनजग. 

विभ्रमः 
धेविधानामङ्गानां वागङ्गाहायसन््वयुक्तानाम् । 

(^~ ५. 

मद राजहर्षजनितो हब्मीऽसो विभ्रमो ज्ञेयः ॥ 

विरहाडः 

बिरदाङ्कः 

(9, . ~ 



विभ्रमः ६१8६ 

- म्यभिचारिभावः 

अयं सर्वेश्वरेणेषोक्तः। 
विथः कथ्यते ऋध्रास्मश्छाधा क्रसो्देयः। 

हयकालक्रान्त कंखयैरुपज।यते। तवानुभावा रोमाश्चखेद्- 
मन्दस्मितादयः। 

सवेश्वरः 

--असुभावः 
करोधस्मित च छखमाभरणादियाच्छा 

तद्र्जमे च सहसेव विडम्बन च । 
आिप्य कान्तवचनं खपनं सखीभि- 

निष्कार्णोति्थितरते बतत विभ्रमं तत् ॥ 
पदाश्री 

विविधानामर्थना वागङ्गादायेसन्स्वयुक्तानाम् । 
मदरागहरपजनितो योऽतिश्चयो विभ्रमस्स मतः ॥ 

भरतः 

जनिसित्तधासमदुरशायान्यल गमन, भियग्रारब्धकथामाक्षिप्य 
सख्य। आरपन्, ययै हसितकोधौ पुष्पादीनां वाञ्च्छा, तस्य 

कर, क श ५ 

सहासेव परिद्यागः वखाभरणमाल्यानां भअकारणतः खण्डनं 
मरन विश्रमः । 

अन्यस्त्न्यश्ा टक्चणमाह । योषितां योवनविकायो बिश्रम 
इति सागरः 

साङ्गभङ्विकारेण सकटाक्षविखोकनेः। 
केश्ञसंय मनन्याजद्राहुमृटम्रदरीनेः ॥ 
तेखलोर्प्रकटनैः स्तननामिप्रदरैनैः । 
अयिखाषप्रकटनेर्विश्रमः परिकीर्तितः ॥ 

यच्चित्तवृत्तेर वनिष्ठितत्वे 
शङ्धारजं तरख विभ्रमः स्यात् 

मेदाखयस्तस्य मदलुबन्ध- 
कार्करयसंज्ञाः कथिता विद्श्वैः ॥ 

रागे प्रवृद्धे दयितेऽनुकरूरे 
याते प्रवृद्धि परमां ्रमोदे। 

उन्मार्ग या मनसः प्रवर्ति 
सख्यान्मदो मन्दषदोन कायैः ॥ 

अचिराय गते फछुमारभावे 

| हृदि याते मदने च सुग्धभावम् । 

छुरुते र तिवेष्टितानुबन्ध 
हृदये सोऽन मतोऽनुबन्धः ॥ 

कृकिदय शीणां माने राहुरुकः 

विम 

भूषणादीनां अस्थानप्रयगो विश्रमः । यथा--चकार कावचि- 
दिलादि रघु्वसे ॥ 

भोजः 

विभ्रष्टप्रादरतम् 
ये वणास्संयोगस्वेरवणन्यत्वमूनतां चापि । 
यान्यपदाद प्रायो वि खष्टस्तान् विदर्जिमाः ॥ 

यथा--आश्चययै अचय निश्चवमिच्छन्ति णिद्धये च यथा 
वत्सं चञ्च च यथाप्सरसं तट्रद्च्चरयय् {| 

भरतः 
विम < देता 

नः- देरीतारः 
प्टुतल्य बिन्दुषट्कं छ ष्टुत विमर्दन । १७ मात्राः 

ताखमरस्तारः 

विमशैः--सन्धिः 
अवमरौ इति चोच्यते । 

गभेनिर्भिन्नवीजार्थः क्ोधव्यसनजोऽपि वा। 
यिग्रखम्भक्रतों चापि विगर इति संज्ञितः । 

भरतः 

किञ्चिदाछषसंयुक्तस्सोऽवमरौः प्रकीर्तितः ॥ 
इति पाठन्तरं 

विमलजला-रुववृत्तम् (अष्टाक्षरम् ) 
छघुनी गुरुख्घुनी घुनी गुरु च यदि । 
चरणे नियतगतौ कथिता विमख्जखा । 
बहुणिम्मख्सछिले । बहुनिम॑टसलिले ॥ 

समटगाः भरतः 

विमलमोहनं-मेररागः (खरहरप्रियामेखुजन्यः) 
(आ) सग मपधस. 

(अवे) सनिधपमगरिस. 
मज 

विमला--धरुवावृत्तम् (एकादशाक्षरम्) 
निधने षष्ठ स्यादिह गुरुकं त्रिगतं तुयं पव्चमसहितम् । 
छघवोऽन्ये स्वे चरणविधौ षैमखा चिष्टन्जा यदि गदिता ॥ 
चत्वारो रुधः कायः चत्वारोऽपि द्रुतांस्ततः। 
दरतः पादो खशुश्चान्ते विमखा च्ुरखजा ॥ 
जलक्रीडासु विमखा तथा गजविहारिणाम् । ` 

समनर्गाः 
नायकानां प्रयोक्तव्या रागे माख्नकेरिके । 
नलछिनीसंडे छष्पदुम॒हरे नकछिनीषडपदद्युखरे। 

। नान्यः 



विमुक्तकम् 

चतुर खजेति । चज्नपुट भङ्गताखयुक्ता विमखा ॥ 

घुनी चतुथचरण तु यस्या 
भवतीद्सावे विमदलातुनान्रा ॥ 

(उद्) विहअण वन्ती (छाया) विहगानां पड््तः। 
भरतः , 

छक्षणम्-सयगणो 

वियु्कस्- सानकम् 
भूमो प्रप्रतनात् खाने विदुक्तमिति कथ्यते । 
तद्क्रन्दादिषु व्याधो हावे मोद्रयितादिषु॥ 

विप्रदासः 

विभृत्तम्-- 
भूमिपातो विमुक्तं स्याद्विनिष्रकन्दादिषु स्मृतम् । 

कुम्मः 

वियुक्त :--शधासः 

निरुध्य चिरमामुक्तो विमुक्तः कथ्यते मरुत् । 
प्राणायामे तथा योगे ध्याने चैष विधीयते ॥ 

विभ्रदासः 

वियुता- र तिः 
ऋपमस्य प्रथमा श्रतिः। 

अनूपः 

विरामतार्काटः 
विरामताकालेऽच स्यादतात्किच्िदूनितः। 

भ. (~. 

सतुद्रुते छवी चेव न्युनाधिकतया मतः॥ 
वेमः 

विराममण्टकः- देरीतारः 
भप 

विराममण्ठके ज्ञेयं ् म्पातार्द्रय मतम्। 
०० | ०० | दामोदरः 

विरोधः- परतिमुखसन्ध्यङ्गम् 
निरोधस्य नामान्तरम् । 

यत्र उ्यसनमायाति विरोधस्स निगद्यते । ॥ 
1 

--माणिकाङ्गम् 

संश्चयश्नान्तिनिवृत्तिविंरोधः। यथा-्ञाङ्न्तङे अनुतापाङ्के 
षष्ठे द्रौनसुखमिलयादि दुष्यन्तवचनम् । 

सागरः 

विरोधनम् अवमरीसन््यज्गम् 
सेरन्धवचनोह्धासो विरोधनमिति स्थतम् । 

सश्चत | 

विरोधने निरोधोक्तिः शब्दानां च परखरम् | 
सिंगः 

कायाययोपगमनं विरोधनम् भरतः 

यथा-रलावल्यां-कथमन्तःपुरेऽभ्निः इवयादि सागरिकोः्सा- 
दनपयेन्तं कर्ये वासवदत्तात्तागरिकाप्रेमविसभस्याययो विनाक्च- 
मुपगतः सभिनंवः 
-प्राप्नः 

यथा-कुयारावणे सप्रमेऽङ्के । रामस्य मायार्चिरोऽवरोक्य नाह 
डेशयामीति सीतोक्तं कच्चकिनाऽनूदितम् । तल शशिन इवेति सी- 
तामरणव्यवसायो विरोधनम् । 

रामचन्द्रः 

विलम्बनम्- देशीखस्याज्गम् 
यत्र विश्रम्य विश्रम्य लङ्कयन्ती सुहुहुः । 
वाद्यस्यावयवाज्नत्येत् नत॑की तद्िलम्बनम् ॥ 

उ्यायनाडोकौ लक्धितमित्यूचतुः । 
कुम्भः 

विम्बाष्टतालिका _ देशीतारः 
दविरामद्रतदनरं खविरामश्च कीतिंतः। 

विराममष्टतारी स्यात् र््यमाभेप्रघर्तका ॥ 
००|| 9 

विटम्बितगतिः- सप्तदाक्षरवृत्तम् 
जसजसयलगाः भरतः 

विटम्बिता _ मङ्गताः 
गुरुरद्रथ गह्ययं ठद्वयं गुरः । 
ऽ॥55ऽ॥ 5 नान्यः 

खृद्रयं गद्य दय गुरुः ॥ 
| ऽ~5 ।| ऽ नन्यः 

--भुवा 
विच्रण्वती बहुविध प्रकृतीनां मनोगतम् 
या नाति द्रतस्ारा घवा सा स्याद्िरम्बिता ॥ 

दामोदरः 

वेभः 

` अपविद्ध तथोत्सुक्ये विषादे परिदेविते । ̀ 
श्रमे देन्ये च चिन्तायां दुःखे प्रयक्चजे वथा। 
स्थिता ध्वा प्रयोक्तव्या नास्यलक्षणवेदिभिः ॥ 

तेति । विरम्बितख्ययुक्तेयर्थः ॥ 
क 



विशम्न्नी 

विलम्बिनी-मेलरागः (कामवर्धिनी मेख्जन्यः) 
(भा) समगमपनिधनिस,. 

(भव) सनिधनिपमगस,. 
मज 

विलम्भः. प्रबन्धः 

लछम्भकलक्षणे द्रष्टव्यम् 

विलम्भकः 
व कक 

भताखालापयुक्तः राक् श्वा मोगे च तालयुक् | 
विलम्भकः परिज्ञेयो श्रवन्यासेन संयुतः । 
पदेनोनाविधैयेस्स्यादेकगीते पुनः पुनः । 
उद्वाहे वा धरुवे वापि द्रयोवां भोगवर्सितः ॥ 
उपलम्भ इति प्रोक्तः, । 

जगन्नायः 

विलापः--रिल्पकाज्ञम् 
शोकसमुतथमापदि परिदेवने विखापः। यथा - _छृलयारावणे 

अटव्यङ्क, 
^“ वेदेहि देहि छुपिते दयितस्य वाच॑ ” इ्यादि । 

सागरः 

-- विरहावस्था 

इह स्थित इहासीन इह चोपगतो मया। 
इति तेसेर्विरुपितेर्थिंखापं संप्रयोजयेत्। 
उद्धिम्रात्यर्थमीस्सुक्यादधृत्या च विलापिनी । 
तत॑स्ततश्च रमति विखापस्धानमाभ्रिता | 

भरतः 

विटासः 
छलितजातिनारके प्रथमा सन्धिः. 

सारदातनयः 

--प्रतिमुखसन््यङ्गम् 

रव्युत्कर्षो विलासः स्याद् ङ्िको वाऽथ मानसः । 
सर्वेश्वरः ` 

समीहा रषिभोगाथां विलास इति संज्ञितः । 
भरतः 

रतिलक्षणस्य भावस्य हेतुमृतो रे भोगो विषयः प्रमदा पुरुषो 
वा तदथा या समीहा स विलासः । कामफटेषु रूपकेषु प्रतिमुख 
एव ह्यास्धाफलस्वेन रतिरूपेण मान्यम् । यथा-शाञन्तरे-कामं 
प्रियेति राजवाक्यम् । वेणीसंह।रे भालुमला सह दुयोधनदरितो 
बिखासः तारदोऽबसरेऽनुचित इति चिरंतनाः। 

६१८ विलीनः; 

रसबन्धव्यपेक्षयेव विलासो निवेशनीय इति ध्वनिकारः । 
इहं रतिप्रहणं पुमर्थोषयोगि स्ायिभावोपरलक्षणं रूपक्रषु आसा- 
शूपेणोत्साहे घटयति । छस छेषणेऽपि पठथते । 

अभिनवः 

विखाः- 
विखासो गमनादि स्यचेष्टाऽऽशिटज्गयू करत । 

राङ्गः 

धीरसच्वारिणी टष्टेः गतिश्च वृषभाञ्चिता । 
स्मितं दन्तम्रभारक््य विाप्त इति कीर्तितः ॥ 

स्थानासनरयनाना हस्तश्रनेलकर्मणां चैव । 
उत्पद्यत विदोषो यः श्िष्टस्स तु विकासः स्वात् ॥ 

मावविवेकः 

--अनुभावः 

नेत्रश्ैवक्तूपाणीनां पादयोश्च विशेषतः| 
यरसंविरसर्न सद्धिर्विंखासस्स उदीरितः ॥ 

कुम्भः 

स्थानासनगमनानां नेतरभ्चवक्तूकर्मणां चैव । 
उत्पद्यते विशेषो यः श्िष्टस्स तु विलासः स्यात्॥ 

भरतः 

प्रियोपगमने यत््यानासनग मनविद्धोकितेषु विकायोऽकस्मा- 
त्रोधस्ित चमल्कृतिमुखस्य चि करूभनं स विखासः ॥ 

समर्; 

यो वलभासन्नगतो विकारो गलयासनस्थानविलोकनेषु । 
बथा स्मितक्रोधचमत्छृतिश्च विक्रूणनं चाऽऽस्यगतं बलासः 
आस्यगते तिकरूणनं मुखसङ्कोचनम् । 

पद्म्नीः 

ेत्रभ॒वक्तूकर्मणां विरोषेण टसनं विलाकतः । यथा-सञ्नवि- 
^. 

खासमथ (माखतीमाधवे । १- २८) 
मोजः 

[९ पि त्र 

विरासिनी - प्राकृते माचाव्रत्तम् 
षट् चतुमोौध्रेकः एकः पच्चमाधिकः गः 

विरहाद्कः 

दरो पञ्चमातरिकौ तयोरन्यो गसः 
ज: गः | पिरहाद्कः 

विलीनः- श्वासः 

लीनस्स्यानमूर्छिते मरन् 
विप्रदास्ष; 



विहुलितम् 

विलुटितम्--दयोनम् 
परिद्धिष्टपुटं म्खायत्तारं विद्धुरित भवेत्| 

शारदातनयः 

विलोकितम् - दरीनम् 
प्रष्ठतो वीक्षण यत्म्यात् तद्विलोकितदरनम्। 

विग्रदासः 

विरोकितः- देस्ीतालः 
गो दर विलोकिते पुश्च 55०55 मदनः 

विलोभनम्-सुखसन््यज्गम् 
गुणनिर्वर्णनं चेव तिल्य भनम् । 

भरतः 

ततस्तदव गुणवदिति ऋध्यते, शाघेव विखोभनहेतुरबत् 
षिखोभनम् । विक्रमोर्वदयां ` अस्यास्सगेविधो * इयापि । 

मभिनवः 

अर्थस्य गुणनिर्वर्णन विल्येभनम् । 
सागरः 

विलोभित - दकश्चनन 
अतस्मिसतद्र्ो यत्र लोहिते स्याष्टखोभितम्। 

, रारदतनयः 

विवक्षा- भक्तिः 
विवक्षा वक्तमिच्छा स्यात्समसंक्षिप्रविस्वेतः। 

शब्देरर्थस्य तत्पूवै रोके शब्द् प्रबतंनम् ॥ 

विवक्षा बहुधा चात्र भेदाभेदादिगोचरा । 
सं्याथांमिधायी नि पदान्याहूर्विंपञ्चिताः ॥ 
वाक्यं विरिष्टा वाक्यार्थः क्रिया सर्वत्र कारेः । 
नीरमुत्परमिलयादावपि वाक्यार्थदरीनात् ॥ 
क्रियाकारकनिबेन्धमाद्रियन्ते न केचन । 
बर्तते यत्परः शाब्दः स शब्दार्थं इति शितिः ॥ 

| भोजः 

विवक्षितम् 
योऽर्थो बुद्धिखिताभीष्टो बक्तवाक्येन गम्यते । 
तद्टिवक्षितमिव्यक्तं दपणादौ मुखादिवत् ॥ 

। दारदातनयः 

विवर्तः (शब्दव्यापारः) 
एष्धस्य तत्त्वादग्रच्युतस्य सनिवेशव्रिरोषादिमिः असयप्रवि- 

भक्तान्यषूपोप्राहिता विवतः । तवर यथा-जखादयः कटोटादि- 

विवर्तितम् 

शूपेण, स्वणादयः कुण्डलादिरूपेण विवर्तन्ते तथा डन्दतन्छ- 
माक्षे्योपाघेः तेन तेनार्थरूपेण विवर्तते | 

भोजः 

विवतिंतो - पुरौ 
विवर्तितो समुद्धान्तो कोधे प्रोक्तो मनी षिमिः। 

अशोकः 

विवर्तनम्--आष्ठकर्म 
गायते यत्तिरश्चीने तद्विवर्तनमुच्यते । 
वेदनानाद्रासुयासम्मुखप्रमुव मतम् ॥ 

। ज्यायनः 

-देरीलस्याङ्गम् 
वाद्यप्रबन्धवणानां यत्र साम्येन नर्तनम् । 
रचयेद्धस्तकेः पाञ्च चारीभिः करणैरपि । 
्रमरीमिश्च संप्रोक्तं चिवर्तनमिदं बुधैः ॥ 

-- देरीनृत्तम् 

विवर्तनाख्यनृत्ते च चतुर्विश्चतिमिस्तथा । 
~ € (. 

विवर्तनाभिगेदितं सर्वचरस्येषु कोविदैः ॥ 

--तारा 

कटाक्षस्तु विवतेनम् । 
शङ्गारे च रसे दास्ये... ॥ 

विवतिंतम्--करणम् 
हस्तमाक्चिप्तपादं च त्रिकं यब्र विवर्तयेत्। 
रेचयेदपरं हस्त कीर्तिते तद्धिवर्तितम् ॥ 

प्रयोज्यं बाख्वेश्यानां विखासे गर्वसंयुतम् । 
स्देमणः 

--गृत्करणम् 
रिरस्सम समा दृष्टिः स्थानकं स्वस्तिकं तथा । 
श॒कतण्डकरः प्रोक्तः यसः स्वस्तिकचारकः। 
यत्रेत्थं वर्तते नृत्तं करण तु विवर्तितम् ॥ 

लयसरस्वस्िकचारखकटक्षणम्- 
प्रथमे खस्तिकीभुय कुच्छितावूर््वगो पुनः । 
ततो वामां सपर्थन्तं पर्यायाच्चेदरतौ करौ । 
ततस्वस्िकञ्यस्तसंज्ञं क्षेमराजेन भाषितम् ॥ 



क, 
॥ ॥ 

--दरीनम् 
उद्तान्तः पुटक्षिप्ततारं यत्तद्धिव तितम् । 

रारदतनयः 

-- देशीसखानम् 

अधोवक्तैः तु यस्सुप्र खानं तत्घ्यादधिवर्वितम्। 
एतस्य विनियोगस्तु प्रोक्तररास्वक्षतादिषु ॥ 

स्थानकम् 
अधोवदनमादाय सं विशेन्न तस्स्रतम् । 
विवर्तिताभिध तदङ्ेरगशखादिपीडिते ॥ 

ज्यायनः 

--पा्वम् 
विंव्िंतं परावृत्तो भवेत्तिकिविवर्तनात् | 

सशोकः 

परिवृत्तावङ्गमोटे विवर्तितमुदाहतम् । 
सोमेश्वरः 

--रायनयितिः 

अधोमुखस्थिते चैव विवर्तितमिति स्पृतम् । 
शच्रक्षतमृतोलक्िप्रमत्तोन्सतेषु कारयेत् ॥ 

भरतः 

विवतितः - अधरः 
तियेक् संङ्कुचितो यरस्यादधरस्म विवर्तितः । 
असूयावज्ञयोदास्यवेदनादिषु कीर्तितः ॥ 

भशोकः 

तियेंक् संुचितश्चोछदुरः भोककोविवर्भिनः। 
। कुम्भः 

विवर्तिनी- प्रबन्धः 

प्रतिताखाद् यः पच्च ताटस्घ्युरवर्जिता इह । 
तालहीनस्वराापः दोषः पूर्ववदिष्यते । 
विवर्तनी भवेदेव. ..... | हरिपाखः 

अत्र प्रतिताखादयः पूर्ववत् इति च वर्तिनीक्षणं निर्दिशति ॥ 

वि्वधिनी - मेररागः (धीरशङ्करामरणमेरजन्यः) 
(भा) सरिमपधपस,. 

(अव) सनिधपमगरिस. 
, मल 

६२० विशारदहस्तः 

विवायक्री - उपाज्गरागः 
स्यातति णेत्रछरतेरङ्गं विवायक्रयस्पमध्यमा । 

भटूमाषचः 

पितवतम् - वदनम् 
विश्िषटो्ठं च विवृते हास्यञ्चोकभयादिषु । 

विप्रदासः 

--जानु 
जानुद्वय बहि भूते विवृतं जानु सम्मतम। 
नियुज्यते वाजिगजारोहणादिषु सृरिमिः ॥ | 

भदोकः 

आरूढ च गजादीनां रन्ते च विघ्ते भवेत् 
सोमेश्वरः 

विघत्ता- करी 
वि वर्तितामभिमुखं नर्तकः प्रयगानतः। 
करुते या कटी सोक्ता विवृत्ता शङ्कपण्डितेः ॥ 
विवतने प्रयोगोऽस्याः । 

शुपण्डितो विप्रदासः 
पृष्ठतो वलनापपूर्वकाये सति पराड्रसे । 
नरस्याभिमुखी या सा निवरत्ता वर्तने मता| 

विप्रदासः 

-न्धयनः 

विवृत्तैव निवत्ता। 

विश्ाखाभिनयः 
पद्मकोश्स्तस्येकाङ्गलिकस्पनेन कर्तव्यः| 

महार 

वश्ाखषस्तः 

(वि शाखा इुखाटचक्रवत्पच्च) 

पद्यकोरो विशाख तस्खेटोऽवितशूपकः। 
र्ग 

विश्ाखिरः 
अस्य मन्थो नाचयाप्युपटव्धः । अयं सप्रगीनपरिष्कारविषये 

प्रामाणिक इति तन्नामग्रहणाद् ज्ञायते । ध्रवाणासुदाहरणकतंति 
नान्यदेवो वदति । | 

विशारदहस्तः 
नाभिदेशे स्षेदीषों संयुक्तौ तु विश्चारदः। 
छुक्षिस्के तु यो हस्तः वृहतुन्दिखद्रौने ॥ 

| विनायकः 



विशालः 

विशालः -- गीतारङ्कारः (निसास्कमेदः) 
छघुत्रयं विरामान्तं ताले द्वितीयसंज्ञके । 
अनेनैव हि ताकेन विश्चार्श् निसारुकः ॥ 

संगीतसारः 

विश्रालमण्डफः- देशीतारः 
हितीयसखिपुटश्चे् विशाले मण्ठको भवेत् । 
| ० ० | ० © | दामोदरः 

विशाल मृष्टना 
ग्रामेषु लिषु सर्वत्र मध्यमो नव लुप्यते । 
मध्यमस्य विलाख्साष्िद्य्रे विष्णुदेवता ॥ 

नान्यः 

४ श्रुति ; 

षटड्जद्वितीया जग 

विद्ारा- भृछठना (गान्धरारम्रामे द्वितीया) 

(आ) मपधनिसरिग। 
(अव) गरिसनिधपम। 

नान्यः 

मात्रावृत्तम् 

द्रिपदा-- 
एकादज्ञ चतुर्मात्रागणाः । तेषु समं गणाः जो वानल्लो वा। 

ओजगणास्तु द्विखप्रुकचतुमाल्लागणाः । 
विरदाङ्क 

विशृङ्ग\रकषन्धनम्-- चारकः 
प्रातिल्नेम्यानुखेस्याभ्यां क्रिया वैरुववन्धनी | 
करता कराभ्यां यत्रैषा विग्ङ्गारकबन्धकः॥ । 

। वमः 

त्रैरुघबन्धनीति वीरुधवन्धनःमके चालके प्रोक्ता क्रिया । 

विशेपः मालाव्रृ्तम् 
तिम्नो गाथाः-~ 

विरदाङ्कः 

---भद्भताद्छः 

गद्रयटग ख्ट्रय गुर्ः । 

5ऽ।51।5 नान्यः 

विशोषणम् --रशक्षणम् 

सिद्धान्बहून्प्रधानाथानुक्स्वा यतन प्रयुज्यते । 
विरोषयुक्तं वचनं विज्ञेय तहिरोषणप् ॥ 

* ( (8, 

६९१ किकित् 

यथ-तापस वत्सराजे-त्तिमरे ति विदुषकं प्रति राजवाक्यम्, 

विशोषशब्दचिन्तामणिः 
नामणिङ्ानुश्चासनस्य व्याख्यारूपोऽय भन्थः मामिडि बेङ्क- 

नार्येण गोदावरदे शीयेन वैइयेन प्रणीतः । तत्न नालयसङ्गीवः 
विषया बहवस्सन्ति । कारः १८५० । 

विशोधनम् 
छकितजातिनाट क चतुर्थः सन्धिः । 

विश्चतदस्तः 
धङ्गल्यो विररास्सरवाः प्रसृता विश्ुताख्यकः। 
दिर: पाश्वे विश्रुत्वेत् केडमध्ये स्थितो यदि । 
केशानां दरेने चैव चाटनाद्धरणीतले ॥ 

विनायकः 

(~ €` 

विशिष्टम् - दरान् 
विशिष्ट रान्य विषयं प्रवृत्ते कोधवेगतः | 

शारदातनयः 

विष्िष्टवतितम्- चारकः 
प्रथम म्वस्तिकीकरुटय पाण्योर्विश्िष्टबद्रेयोः। 
एको विरोकितस्ियगपरः पारर्वदशयोः ॥ 

अथश्चोध्व च पर्यायाद्धजते व्युटन॑ यदि । 
विश्षटवर्तितं नाम चाटकः परिक्रर्तितः॥ 

व्र॑मेः 

विश्ा- दे्तीचारी 
पार्प्णिपौड(मिध स्थानमास्थाय चरणो यदा । 
विश्छिष्ये योपसर्पेतामथवा चापसपतः। 
यत्र सा कथिता चार विश्िष्टाख्या विचभ्णेः ॥ 

वरम, 

चिश्ोका- धरवात्रत्तम् (रकादशक्षरम्, 
आये चतुधमपि चा्टमाक्षरं चेकादरौ यदि भवेत्त् गुरः 

सात्रैष्रूमे भवति पादविधौ विश्योकजातिर वङ्गा ॥ 
चन्दो णहम्मि रअणी सियो । चन्द्रो नभसि रजनीसहितः। ` 

भरतः 

विश्वनित्-तानः 
(रिष्येपः. षाडवः) 
गसनिधपम. 



विश्वनारायणी 

विश्वनारायणी-मेख्रागः (चक्रवाकमेलजन्यः) 
(आ, मगमपेवनिस. 
(अव) सनिधपमगरिम. 

मल , 

विश्वप्रदीपः 
मुवनानन्द कृतः सर्वगाखसङ्गहरूपः। सङ्गीतं सहसनत्रयग्रन्थ- 

भगो वर्तते । काटः १३८५०. 

विश्वभृता- नट 
(जी मूतग्रामे द्रितीया मूना) 
द्वितीयम्वरमूछठो या यत्र विश्वभृता भवेत् 
तस्याम्तुष्यन्ति मुनयो याक्ञिका विज्ञसंसदि ॥ 

वादिमत्तः 

विश्वम्भरी- मेट (कर्ता) रागः 

सरिग०००मपन्ध०््निस. 
मजे 

विश्वमूतिः-- वशः 

बिहवेदे बाश्नयोदश्च । एृत्कारताररन्धयोरन्तराटं यत्र त्रयो- 
इशाङ्गलमाने भवेसस विश्धमूर्तिः। 

युकाभिः पच्चाभियुक्तं स्यात्सपर्तिंश्चदङ्ग रम् । 
विश्वमृतां दण्डमान॑ तस्मिन यक्ताङ्गरदटिकम् ॥ 
शिरोदरो जातिवक्तं विदधीत विधानवित् । 
भअन्तरालस्यमाने स्याटक्तताराख्यरन्धरयोः ॥ 

विभिरभ्यधिकं मेयमङ्गलेदंश्चमिस्तथा । 
मनुदण्डवदल्रापि रन्ध्रा्टकमितिर्म॑ता ॥ 

अङ्ग लद्धितय युकाद्रयेनाभ्यधिकं भवेत् । 
रन्ध्राणामन्तराटस्य प्रत्येकं प्रमितिस्ततः ॥ 
पद्युकायवद्न्दमङ्गखानि चतुदश । 
प्रमाण परिविज्ञेय सम्भूयान्तरसप्तके । 
प्रान्तोऽङ्कलद्रयी चास्य वेशविद्धिरुदाहता ॥ 

| म्भः 

विषण्णा श्रतिः 

तारषेभस्य तृतीया भ्रतिः। 
पार्वैः 

- दृष्टिः 

मनाक् निशृ्धतारा या सखस्तापाङ्कनिमेषिणी । 
विषाद विस्तीर्णपुटा विषादे सा विषादिनी ॥ 

| सोमेश्वरः 

विषमकतरी 

विस्तारितोभयपुटा नेत्रान्तार्नाततारका । 
निमेषिणी स्तन्धतारा -ष्रिस्कता विषादिनी । 
विषादे विनियोगोऽस्याः कथितद्रुङ्कघूरिणा ॥ 

त्र ्रदासः; 

विषमम्-काव्यदोषः 
वत्तमदो भवेद्यत्र विषमे नाम तद्धवेन्। 

भरतः 

- नृत्तम् 

ताद्रषमे मतम । यद्भ्यासवजञाद्रजथमणादि प्रदर्यतं 

कुम्भः 

--रञ्जनगुणः 

शत्युच्चस्थानकं गीत ताटपतिरलक्षितम् । 
प्रयोगबहुटं रूक्षं विषमे बादिवलभम्॥ 

सोमेश्वरः 

विषमः- हस्तपारः 

पताकृस्तचटनान्मणि बन्धस्य कम्पनात् । 

पादकम्पाञ्च विषमः पाटस्सञ्जायते तदा ॥ 

दहं दहं खु सु दहं खु चु दहं ततरी ततरी 
वेमः 

हस्तवेषम्यघातेन विषमो जायते यथा । 

खे द धरिधो धिकिगिध रिखेदो धिगिधरि खे खगकट खर- 
कट, वेमः 

--देशीतारः 

विषमो वस्तुभिदरतेः । युगाभ्यां विद्रयं चान्न ०००००० 
मदनः; 

चत्वारो द्िविरामान्ता द्रताः स्यर्विषमे पुनः ० ० ° 
वेमः 

वद्र विरामान्तं टरो वारे विषमे मता० ००००००० 

जम् 

विषमकङ्ालः- देशीतालः 
ताके विषमकङ्करे रघोरूध्वे गुरुदयम् । ऽ ऽ 

वेमः 

पिषमकर्तरी-दस्तपारः 
व्ययेन भवेदस्य संज्ञा विषमकर्तरी | 

अस्य-समकर्वर्याः सोमेश्वरः 



विषमकुम्भकः 

कर्तर्योर्भयोघांताच्रमाद्विषमकर्तरी । 
दिरि टिरि थां दिगिद्टिरि टिरि गिद्॥ 

भः 

विषमङ्कम्भकः- देशीतारः 
गत्रय मोनदोौ पश्च ताछे विवमक्ुम्भके । 

213 मात्राः तालभ्रस्तारः 

विषमगटित(- मात्रावृत्तम् 
विषमा-एकश्चतुमात्रिकः ज चतुमान्निक एकः ग. 
समा--द्रो चतुमाच्निकौ य ग. 

विरदाङ्कः 

विषममोटरककला- कलस. 

भटीदय यत परसरेण क्षि हि खे गोछकपञ्कं च । 
अन्योसितं यत्र दधाति चान्या करद्रयेनासभगोखकेति ॥ 

नागमह्ः 

विपमग्रहकला-कर 
जानुद्रयांको विनिवेशय कांस्य 

` पात्रं दधाना शिरसा सतोयम् । 
प्रथक्प्रथक् गोरकचक्रलीलां 

ुयोत्कराभ्यां विषमप्रहेयम् ।। 
गगमह्टः 

भिषमपाणिः- हस्ताः 
व्ययेन व्याप्रतयोः करयो रुभयोः क्रमात् 
भाङ्गृछठङ्ककिघतेन मवेद्धिषमपाणिकः ॥ 

दादांगिडगिडदांदां. वेमः 

विषमरेखरः- देशीतारुः 

सगणो नगणद्न्द्रे गुरुश्चाथ दरूतज्लयम् । 

छधुरौरुश्च कर्तन्यस्ताठे विषमशेखरे ॥ 
16 मालाः तालभ्रस्तारः 

विषमरसश्चरः-पादचारः 
वेष्टयित्वा दक्षिणेन वामं वामेन दक्षिणम् 
कमेण पादं विन्यन्य भवेद्धिषमसश्चरः। ॥ 

नाध्यदर्षणे 

चरणस्थैकदेश्चस्य गतिर्विषमसन्चरः ॥ 
हरिपालः 

 विपमश्मचि-देरीयानम् 
समघुचिगती श्रौ पुरः पश्वास्रलारितौ । 
युगपद्यत्र कथितं स्थानं विषमसूचि तत् ॥ 

विषाद् 

विषमा- अवनद्धे जातिः 

घेतांकेतांचतां दीषे्तरक्षरेः कृताया च। 
राज्ञां स्वभावगमने सा विषमा नामतो जातिः ॥ 

| भरतः 

दीषाक्षरेकरूपा गुरुलधुयुग्मापि वा खभावगतौ । 
राज्ञां प्रयोगक्करालैर्ञंया विषमेति नामतो जातिः ॥ 

नान्यः 

--पुष्करवाये जातिः 

चतां केतां खता दीधेक्रतेरक्षरेः कृता या च । 

राज्ञा स्वभावगमने सा विषमा नामतो जातिः ॥ 
सभिनवगुप्तपाठ$ 

घेतां करेतां केतां एमिर्यात्वक्षरेस्समायुक्ता । 
जातिदेरायुरूपा राज्ञां कार्या वितस्तायाम् ॥ 

नेपारुपाठः (भरतः) 

बिषभाक्षरा- चतुष्पदागीतम् 
विषमाक्षरमात्रा च पदैर्व्णेश्च तारैः । 
ख्घुतेश्च विषभर्विज्ञेया विषमाक्षरा ॥ 

वेमः 

विषादः- चित्ाभिनयः 
नेत्रस्थाने तु हंसास्यं बध्वा तु तदनन्तरम् । 
पादवेभागे पताकौ तु चितौ तु विखोकने ॥ 
ने्रश्याने मयूरं ठु निन्धासोद्धासपूर्वक्म् । 
मुख चक्रत्वमाप्रात्ति ह्यधमे तु विषादके ॥ 

विनायकः 

प्रारन्धकायोनिवौहादिष्टाप्राेर्विपत्तितः। 
भपराधपरिज्ञानादनुतापस्तु यो भवेत् ॥ 

विषाद इति विख्यातो भरतागमवेदिभिः। 
स विषादखिधा व्येष्ठमध्यमाधमसंश्रयात् | 
पादर्वभागे तु सूची स्यादन्यार्थस्य निरूपणे । 

 पताकाधेः पुरोभागे मिकितस्तु सहायक ॥ 

हंसास्यस्तु पुरोभागे चरितोऽन्वेषणे भवेत् । 
हलुखधंठे पताकस्तु चिन्तार्थस्य निरूपणे ॥ 

हृदि स्थाने तु सुकरं पुरोभागे तु कर्तरी । 
चाकितोत्साहराल्ये तु दरोयेद्धावकोविद्ः ॥ 
ने्रन्ते बाणहस्त तु दुःखभावनिषूपणे । 
युखस्थाने तु मुकुटं पारर्वभागे पताककम् । 
चारयेत् ज्ञानशन्ये तु तत्तद्धावानुसारत. ॥ 



विष्कम्भम् 

व्यभिचारिभावः 
कायानिस्तरणदे बन्यापत्तिसमुस्थः। अनुभावास्तु सहयान्वे- 

षणोपायचिन्तनोरसा्टवि घतते मनस्यनिश्वसितादय उत्तममध्य- 
मानाम् । नीचानां तु परिधाबनालोकनमुखरोेषणसखक्वपरिकेहन 
निद्रानिश्वसितध्यानादयः। 

| भरतः 

विषाद. कथ्यतेऽस्माभिः सन्तवस्यवेह संक्षयः 
प्रारस्धवस्तुभङ्गदिरुत्पततिस्तस्य द्ररयते । 
निश्वासोच्छासदरत्तापसहायान्वेषणादयः | ॥ 

सर्वेरः 

विष्कम्भरमू- करणम् 
सव्य सचीमुख रृत्तदस्तोपगमपूर्वगय् । 
वाम वक्षः दध्यात्तदिकेद्गिनिंुदटितः ॥ 

एवमङ्गान्तरे भूयः सुची पादोऽटपटछवः । 
निष्ष्टितो दक्षिणः स्यात्कसे बास यथा पुरा । 

इस्थ मुहुः क्रिया यत्र तद्धिष्कम्भ प्रकीर्तितम् ॥ 
ज्यायनः 

 विष्कम्भः--अङ्गहारः 
निकुटकनिकुभ्चिताच्ितेोरूदता धनिदुद्रकभुजङ्गत्रासितश्रमर 

करिहस्तकरि खिक्ानां नवानां करणानां प्रयोगे चिष्कम्भाङ्हयरः. 
गाङ्गः 

--अरथोपक्षेपकः 
वृत्तवर्तिष्यमाणातां कथानां निदस्ैकः | 
संक्षेपार्थस्तु विष्कम्भो मध्यपा्प्रयोजितः ॥ 
अल्ल संक्षेषशब्दो यः स प्रयोज्नवाचकः | 
दविधा भवेत्स विष्कम्भः शुद्स्सङ्कीणे इयपि ॥ 

शद्धोनेरैग्नेकन मध्यपात्रेण योजितः। 
नीचमध्यमपात्रेण सङ्कीर्णस्तादरोन च ॥ 

अङ्कान्तरे अखे वा प्रकरणमाधरिलय नाटकं वापि । 
विष्कम्भकस्तु नियतः कर्तव्यो मध्यञनैरधसमेः ॥ 

रारद तनयः, 

प्रकरणनाटकयोर्विष्कम्भ इया चारायणः। प्रवेशकस्थानीय- 
एव विष्कम्भः । परमियांस्तु विरोष्रः । कुतोऽपि खेच्छया प्राप्तः 
संबद्धो नोभयोरपि । विष्कम्भकस्स विज्ञेयः कथार्थस्यापि सुचकः॥ 
कुतोऽपि हेतोः स्यमेवागतः नायकतद्धिपक्षयोरपि न प्रतिबद्धः 
दषादविष्कम्मेन विष्कम्भक उच्यते । यथा-नागवमाङ्के यज्ञसोमः 
" क्ुरुपतिरेव न केवलमहमपि हरषाजटीभूतः ' इति । द्विविधो 

६२४ विष्कम्भितं 

विष्कम्भ., शुद्धस्संकीर्ण इति । शद्धस्सस्छृतभाषी । यथा-सौदा. 
समनी माङतीमाधवे | नीचेनालगतस्तथाविधस्संकीर्णः ¦ यथा- 
रामानन्द क्षपणककापारिक । सागरः 

विष्कम्भधारा-मङ्तारः 
घुश्च गुरुरन्ते च धारा विष्कम्मजा मता । 

नान्यः 

विष्कम्भा --अवनद्रे जातिः 
गुरुयुग्म खघुयुग्म गुरुयुग्म तोटकं तथ! बाद्यप् | 
निय यत्रतु वादे विष्कम्भानाम सा जातिः। 

भरतः 

या तोटकन विद्धा गुरुख्धुगुरयुगख्बद्धबन्धा वा । 
विधकम्भितेति वित्तं विद्धां समजाति तु ॥ 

त्वरितगत्तावपि राज्ञामूत्तमनायकरतौ या भवेन्नियता । 
विष्कम्भो माधुर्यं ज्ञेया विष्कम्मितेति सा जातिः ॥ 

नान्यः 

अव गुरुयुग्मं खघुयुम्म गुरुटघुयुग्मं च तोटकमथान्यत् ” इति 
भरतम्न्थपाठो नान्येन नोदाष्रतः । स एव समञ्जसः स्यात्। 

पुष्कराय जातिः 

गुरुयुग्म रुघुयुग्म गुरुयुग्म तोटकं तथा वापि । 
नि यत तु वाद्ये विष्कम्भा नाम सा जातिः॥ 

भमिनतपाटः 

गुरुयुग्म रघुयुभ्म गुरुख्धुयुग्मं तथेव वाद्य चेत् 
हेया गतिप्रचारे विष्कम्भानाम जातिरियम् ॥ 

नेपालपादः 

^“ विष्कम्भाख्या जातिः ङ्कारे चोत्तमश्मीणाम् "` इति प्राचीनः 
पाटः भरतः 

पिष्कम्भापसतः- अङ्गहारः 
निषुटरकाधेनिषुट्रकमुजङ्गघ्रासितमुजङ्गलस्तरेचिता्षिपतोरोम 

ण्डरुकरटिचखिन्नानां सप्तानां करणानां प्रयोगे विष्कम्भापस- 
ताङ्गहारः. | शाङ्ग, 

विष्कम्मितेम्- खानकम् 
उरू युजघ्यश्िश्रौ अङ्को विस्तारिताश्चितौ । 
नेत्रे निमीलिते न्यस्त चिबुकं जालुमूधेनि ॥ 
यत्र विष्करम्यतास्ये तत् स्थानकं परिकीर्तितम् | 
एतदेवापरे प्राहुरवहिस्थसमास्यया । 

एतस्य विनियोगस्तु यो गध्यानादिषु स्मरतः |; 
वेमःः 



विष्णुः 

विष्णुः देरीतारः 
विष्णुताले तु नगणः ततस्तु भगणो भवेत् । 
ततो जगणको ज्ञेयः तगणस्सगणस्तथा । 
रगणो यगणो ज्ञेयः प्रान्ते तु मगणो भवेत् ॥ 
|| ऽ ॥ 1 5।55॥।55५15155555 

दौमोदरः 

तानः 

मध्यमप्रमि नारदीयतानः 
सगमपनि नान्यः 

विष्णुपयाय्ञव्दैः चतुः्रतिकरिप्रौ अन्तरगान्धारः कैशिक- 
निषादश्चोच्यन्ते +| 

विष्णुकरः- तानः 
मध्यमग्रामे नारदीयतानः ¦ 

पनिसगम नान्यः 

विष्णुक्रान्तम् करणम् 
यत्रोध्वे भ्रसर्यप्रे चरणश्चटनोन्मुखः । 
कुश्चितोऽथ यद् स्यातां दस्तक रेजितौ तदा । 
विष्णुक्रान्तमिद प्रोक्तं विष्णुक्रमणगोचरम् ॥ 

भशोकः 

विष्णुक्रान्तः- तानः 
षड्जग्रामे नारदीयतानः 

पनिसगम नान्यः 

प--टोपः षाडवः. 
भगरिसनिष. 

कुम्भः 

विष्णुताखः- देलीतालः 
क विष्णौ द्रतचतु्टबम् 
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श्रीकण्ठः 

~-त1खः 

नतौ जतौ सोखययैस्तु चिष्णुः , 
वेदः 

विष्णुविक्रमः- तानः 
मध्यमथामे रिधहीनौडुषः 
मगसनिष. म्भः 

विस्न्धि--काभ्यदोष 
अनुपशिष्टश्न्द यत्तद्िक्षः धीति कीर्तितम् । 
4 भरतः 

६२५५ विस्तारः 

विसंस्थुलम्- दरीनम् 
शरपक्ष्मताराविक्षेपादेसंस्थुरुमितीरितम् । 

वेमः 

विसगः- यङ्ञारवेष्ठा 
विनिष्कमो विसमैः । यथा-मुहुरछिसंबताधतेष्ठ, (सु) 

भोज 

--- स्वराङ्गम् 

विसर्गो नाम वाक्यापन्यासः। 
नान्यः 

बिसजेनस्- संगीतश्गराङ्गम 
रिरसातिश्ञयात्सख्यादीनामनवेक्षणादिमिरत्थापनं विसजेनम्। 

भोजः 

विसजिता- क्रिया (तालाज्गम्) 
क्रियाङब्दे द्रष्टव्यम् । 

विसपेः _ नाख्यारङ्कारः , 
रभसोक्तमनिष्टफटं स्यात्। यथा-द््यरथाङ्के सामान्येन बरं 

दृचसिलयादि । सागरः 

विसुष्टम्-अधरकम 
विसृष्ट स्यादिनिष्च्छान्तिः या चारुक्तकरद्धने । 
बिव्वोके चद्वलाश्चीणां संभोगे बह्वभापषणे ॥ 

ज्यायनः 

विसृष्टः -- अधरः 
विनिष्करान्तो विसष्टसस्ादुन्येणालक्तकादिना | 
रञ्जने सविरांसेऽपि विष्बोकेऽपि च सु्रुवाम्॥ 

अशोकः 

विस्तारः-- वीणायां धातु 
स॒ चतुदेशविधः, विस्तारजः, सङ्घतजः, समबायज् 

अनुबन्ध; द्िरुतरः;, द्विरधरः, अधरायत्तयान्तः, उत्तराय 
धरान्तः, द्विरुत्तरान्तः, द्विरधरा्त्तरान्तः, उत्तरादिद्धिरधरः, 
अधरादिद्विरुत्तराधरान्तः, मध्योत्तरद्धिरधरः, अधरमभ्यद्विरूतरः, 
त्रिरूतर ल्िरधर इति विभक्तः । 

कुम्भः 

अन्रोत्तरशब्देन मन्द्रस्वरः। अधरशब्देन तारस्ररथ्य विव- 
क्षितः ¦ ओशरीरवीणावा्ययोरुत्तराधरराब्दौ विपयस्ताथौं 
शरोरऽधरो मन्द्रः तार उ्वेभागे ) वीणायां स्थाने विपश्रये 
भवतः 

--वीणायां धातु 
विस्तीणा नाद सेदर्वाद्वितारस्येह धातुता 
यदि उोदमारप्ररागम्या अन्याये च्छन्यार्ि ।। 



मनैस्तारजः 

कृत्वा वैचित्यतः कापि विश्रान्ति र्चयेतसरे । 
भसौ विस्तारजो नाम धातुरिलयपरे जगुः ॥ 

कुम्भः 
शय धातुरलद्कारब्दवाच्यतामपि भजते इति शोङ्गेदेषः। 

विस्तारजः- धातुः 

विस्तीर्णनादमभेदत्वाद्िस्तारो धावुरच्यते । 
अहारखाघ वात्छरट्वा स्वरानेकीङतानिव ॥ 

्ैचिच्यात्कापि विश्रान्तस्खयो चिस्तारजो भवेत् । 
एकविस्तारसंज्ञ तमपरे सूरयो जगुः ॥ 

विस्तारि--दरानम् 
धाश्छिष्टो येन मिषयः तद्धिस्तारीति कथ्यते ! 

शारदातनयः 

विस्तारिणी--श्रुतिः 
निषादम्य प्रथमा श्रत्तिः। 

वेस्तीर्णः- व्णारङ्ारः (अवरोदी) 
नीधापामागारीसा, 

--(आरोदी) 
स्वरादासोदण यत्र मृेनादेभवेस्कमात्। 
विर्म्बिभिः स्वर्दिर्थैः तं पिस्तीर्णमुदीरयेत्। 

सारीगाभमापाधानी इति विस्तीर्णः ॥ काका 

--वणारुङ्कारः 
स्थिस्वा शथतादिनश्चेरस्वान् मछनारोदणान् कमात् । 
तारीकुय स्वरान्सवान्विस्तीर्णो निरणायि सः।॥ 

जगद्धर: 

वेस्पष्टा- श्रुतिः 
तारधेकतस्य प्रथमा श्रतिः । 

पीश्वैः 

विरफारितम्--ददनम् 
विस्फारित तु विक्षियं विस्फुर्तारमायतम् । क 

विस्पुटा-्टतिः 
-तारनिषादश्य प्रथमा अतिः । 

पावः 

चिस्मयः- शिल्पकाज्गम 
यथैव छुरुपटयङ्के दोदेण्डाः केति विस्मयः । 

छारदातनयः | 

तमण्डली 

हगाधिपजम्भितम् 

कृतार्थदरीनोद्धवोऽर्थविरेषो विस्मयः। यथा -दोैण्डा इति) 
सगर्ः 

दोदैण्डा इति कृयारावणे छुखपयङ्धे रावणवाक्यम्। 
छपरज्यौ विध्य. . पूर्वकल्पनया नृणाम् । 
अष्टो खर्वेत्तदिति यो भावो विस्मय एव सः ॥ 

भाव विवेकः 

--खायिभावः 

विस्मयोनाम मायेन्द्रजाङ मायुध्यकमोतिज्ञयवचितपुस्तरि्प- 
विथातिश्यादिमिरुत्पथते । तस्य नयन विस्तारानिमेषग्रेशचित- 
हक्षेपरोमहषणरिरःकम्पसाधुवादादयोऽनुभावाः । 

कमातिङायनि्त्तो विस्मयो हर्षसंभवः। 
सिद्धिख्ाने तसौ साध्यः भरदर्षपुरकादिभिः ॥ 

विसितः 
अदो धन्योऽस्मि सुकृती संपदो म तु मे चखाः । 
इति स्मेरमुखो निय नसे भ्रति विस्मितः ॥ 

भरतः 

भावचिवेकः; 

--शासः 

प्रयत्नेन विना यस्स्याचित्तस्यान्यप्रसक्तितः । 
स विस्मितोऽद्भते कायः चिन्ताविस्मयथोरपि ॥ 

भदोकः 

विंसिता- ष्टिः 

उन्नम्य तारकामम्रपुटद्न्ढविकासिनी । 
समा टष्टिस्समासख्याता विस्मय गिसतामिधा ॥ 

सोमेश्वरः 

विस्षभः.- संगीत श्र्गाराज्गम् 
परिचयाभ्यासारसाष्वसाभ्युपगमो पिसभः। 

भोजः 

यद्रयस्तचित्ते स्फुरति तत्तत्परिचितान्प्रति । 
निदोषं बोधयन्भावो विस्भ इति कीर्तितः ॥ 

भाचविवेकेः 

वि्भण- संगीत श्र्गराज्जम् 
समागतायाः संप्रयोगाये प्रश्वासनापूर्वरङ्गो विस्मेभणम् ' 

विहगाधिपल्म्मभितम्- -ृततकरणम् 
गाङडे स्थानकं हस्त पताम पुरतो गतौ । 
भरकर तु शिरोरष्टिख्छोष्छितसमाह्वया । 
उत्कुञ्चिता भवेश्वर विहगाधिपजम्मितम् ॥ 

¶जः 
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गारुड, स्थानम् । उक्छुच्िता, गतिः । यथा, 

उरिक्षप्य कुश्ितै यत्र चरणौ पुरतः कमात् । 
निक्षिष्येते मुहः प्रोक्ता चापीद्यतछुच्ितामिधा ॥ 

विहङ्गः--रागः 
रिपोच्छ्ितः सभूयि्ठो विहङ्गो रागजस्तथ। । 

ग्रहारान्यासाः षड्जे । मदनः 

विहङ्गडः -मेर्रागः 
विहङ्गडे गनी तीत्रावरेहे तु रिवर्जिते । 
गान्धारेद्राहसम्पन्ने न्यासांरो रिम्वरो मतः ॥ 

भहोबिलः 

यद्यस्मिन्पश्चमोद्राहः स्या रोहे गवजनम् । 
मूष नामध्यमे चापि पराहित्यं सदा भवेत् ॥ 

साय गेयः 

विहङ्गपक्षहस्तः 
करप तु संयुक्ती वक्रिता्चतुरङ्कुखाः। 
अङ्ख्ठङ्गछठसंयोगे विहङ्गपक्षहस्तकः ॥ 

पुरोम्खः परोभागे गप्र धके ् रदशैयेत्। 
पक्षिणां पक्चषभावेऽपि विहङ्कपश्नहस्तकः ॥ 

विनायकः 

विहङ्कररागध्यानम् 
विधुकरणैरस्ुरभिः सुमनःकृतभूषणाम्बरेषुघनुः । 

चिरदहिजनमनोमोदी विहङ्कटः कौर्वाही सः ॥ 
सोमनाथः 

विहसितप्-- दशनम् 
पु(सफु)रतारं निर्निमेष सम विहसितं भवेत् । 

वेमः 

कनिमेषरफुरत्तारं समं विहसने विदुः । 
दारदातसषः 

-दास्यरसमेदः 

हास्यराच्द् द्रष्टव्यम्. 

विहसी-देशीयस्याज्गम् 
स्मितवक्तस्य बिहसी पदस्य मनोहरम् । 

ज्यायनः. 

विहसी ठ तदा ज्ञेया यदा स्यास्सुन्दरं मतम । 
च 

भशोकं £ 

विहसीं स्यात् स्मित ब्त पद्मसी न्दयेपेरलम ॥ 
म्भः 

वीणाः 

विहतम् 
प्राप्ानां प्रतिवचसां क्रियते यद्धाषणं सखोभिः। 
उ्याजात्स्वभावतो वा द्येतस्समुदाहतं विहतम् ॥ 

भाववितेकः 

-- मण्डलम् 

दक्षिणो जनितां कयात् उदत्ता च तथाऽपरः । 

चरणः स्पन्दितं कुयोदुद्ृत्तां दक्षिणस्तथा ॥! 

वामोऽरातां दक्षिणस्तु सूचीं छर्यादतःपरम् । 
पादर्वक्रान्तां तु बामाङ्किमाक्षिप्ता दक्षिणः पुनः ॥ 

कृतवापसन्यसव्याभ्यां विधाय ध्रमरी ततः। ` 
चारीं छुयादण्डपादां वामस्सूचीं तथव च ॥ 

भ्रमरीं चाथ दक्षस्तु भुजङ्गत्रासितां ततः । 
वामः छुर्यादतिकरान्तां यत्र तद्धिते भवेत् ॥ 

वेमः 

विहम् ददनम् 
ध विश्नान्या चछत्तारं तदिहटमुदाह्ृतम् । 

वेमः 

अनवस्िततारं यनद्धिह्वरमुदाहतम् । 
दरारदातनयः 

वीची --परुवाग्रतम् 
वीथीति नान्यदेवेन पठितम् । 

यल स्युश्चरणे ब्रीण्यादौ निधनं दीचार्णी्द तु ता। 
वीथ्याख्या कथिता--यथा-गल्नन्तो जट (छाया) गजेन्ते 

जलदाः ॥ 

मध्यमोत्तमपात्राणां पच्वक्तेण वीथिका ¦ 
सदा माल्वतैरिक्यां श्धद्गारे दर्पवनतथा 

नान्यः 

पश्चवक्तेगति । ई्रस्य मुखपच्चकभवेस्ताटः चचत्पुटादिभिः, 

वीणाः- जर्न्यलक्षणाः 

रा्णवीणा, अस्विक्रा्ीणा, बाणत्ीणा, काडयपवीणा, 

स्वयेमुः, मोद्ीणा, मनोरथा. गणनाया, को मारी, अणिवाणि,' 
भधिकविलिका, नटनागरिका, कुम्भक, मष्टरि, यज्ुटाष्ि (१), 
घोषाव्रती, तन्त्रीस्ागरः, अम्बुजवीणा -- पा--नापनःयन स्मरताः 

वीणाः 
वीणाकूप ततोऽत्रव प्रोच्यते सादरं मया। 
वीणाचेप

िक्नन्य
गा 

उना ननन
 “प्र
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त्रितन्वरीमिखितन्डयाख्या चिता सप्रमिरेव च । 
चिपश्ची नवभिः ख्याता रम्या स्यानमत्तकोकिल । 

नन्त्रीणामेकर्विंञ्चलया स्थानत्रयविभूषिता ॥ 
श्रीकण्डः 

वीणा 
वरीणाश्चब्देन स्वरमण्डलयपरनाज्नी प्र्तकोकिलखावीणोक्छा । 

नारयणः 

बीणाप्राणाः 
कत्रवाडो बीडवाढः छन्दो धारा च कौड्कटी । 
कङ्लो हंफणुफेति तिरपो बहणियखिः ॥ 

यणि: कोमछिस्तीषिश्वोषिभेरितपूरिती । 
तुदः प्रहरखाभः प्राणाद्या वेणिका मताः ॥ 

सुधाकरः 

दीणामेदाः 

वादय ततेति वीणा स्यादष्टधा सा निक्छप्यते । 

मद्रवीणा बह्यवीणा तोम्बुरं खरमण्डरम् । 

पिनाकी सिन्नस दण्डी रा्रणस्य करोऽपरः ॥ 

विपञ्ची बह्वी चित्रा हस्तिका परिजगादिनी । 
क्ततन्त्री जधा अ्येष्ठाऽऽखपिनी तसय तथा ॥ 
नक्लोष्ठो घोष उती किन्नरी मतकोकिला। 
निक्श्रद्धवीणा सारङ्गी कूमां. . .... ॥ 
ओौदुम्बरी पिनाकी च ततो रात्रणहस्तकः | 
घटूकर्णायादिमिभदैस्ततं प्रोक्तं मनीषिभिः ॥ 

हम्मीरः 

वक्रा कूमोत्वखाचुश्च वीणा नित्रिधा मता । 
विपन्ची बह्वकीमत्तक्रोकिलेन्द्रौ सरस्वती ॥ 
गान्धर्व त्रहधिका स्रं बऋम्तिन्ञ्यः कटा नव। 

संवादिनी वितन्वी च किञ्चरी परिवादिनी ॥ 

बध्रासक्ता पश्च कूर्माः । 
चिनाना नकुटश्चति द्टधाखावूः प्रकीतिता । 
चितर्विका विओकति चेश्वमी परिवादिनी । 
सद्राहिवागमादज्ञेया यथागमनिदरनम् ॥ 

नान्यः 

मप्रमिश्च भवेजिता विप नवमिस्तथा। 
मरतः 

एकविंश तितन्त्रीमिः महती नार्दीति च: | 
नान्योदाहतम् 

६२८ दौणभिदाः 

एकर्विंश्षतितन्त्रीभिः अहावीणाः प्रकीर्तिवाः । 
सप्ततन्त्री भवेश्विब्ा नवतन्त्री विपञिडा ॥ 
वकी षड्गुणा चैव तथा धूसारेकेति च । 
द्वितन्त्रीकास्तु विश्चेया भठावूपाङ्ग संश्ञताः ॥ 

(किन्नरी, पिनाकी, सारवी, इयखाचुभेदाः ) 

एकविंशतितन्त्रीकां नारदोऽव्रादयन्मुनिः। 
विवा मतङ्गः म्वातिश्च विपद्चीमिति तद्यथा ॥ 
त्रि्रामस्वरसंन्याभिस्वन्तरीमिर्महतीति (२१) या। 
नारदो वाट रस्तस्या नापरो दिवि विभ्रतः ॥ 
शव ठ..ऊस्त्रयो प्रामाः स्फुटास्सप्त खरा भपि ! 
प्रतिसरं प्रतिप्राम मूखनासत्वेकर्विंदातिः.॥ 

` तानास्त्वेकोनपश्ाश्चद्रणितास्सप्तमिः सरैः । 
चित्रोक्ता सप्रतन्त्रीभिः वक्तिसप्श्वरान्द्कुटान् ॥ 

| नान्यः 

विपद्वी- मतङ्गो वादकस्तस्यभ्रिनिक्रो नाम नापरः । 
स्मतिर्वेपश्चिकः ख्यातो निम॑मे पुष्कराणि यः ॥ 

विपल्ज्यां नकतन्तरीषु स्वरास्सम्न तथापरौ । 
 काकल्यन्तरसंज्नौ च द्रौ स्वरावियमानि च। 
एवं मतङ्गः स्वे शस प्रोक्तत्रान् यन्निदर्धिम् ॥ 
अष्टौ द्रादश्च तन्त्रयश्च यासां तन्त्यहञ्चते तथा । 
तार्सवां यज्ञयोगिन्यो दीणा वीगणादनामिका ?॥ 

नान्यः 

आखावणी ब्रह्मवीणा किन्नरी ख्घुकिस्नरी । 
विपी वह्छकी जयेष्ठ चिरा घोषवती जया ॥ 

हस्तिका फुटिजका कूमां सारङ्गी परिबादिनी । 
त्रिसरी छठतन्ती च नङ्दन्द्री च कर्तरी ?॥ 

ली दुम्बगी पिनाङी च निबद्धः पुष्करस्तथा । 
तथा रावणहस्तश्च हद्रोऽय स्वरमण्डलः ॥ ` 

कपिख।सी मधुस्यन्दी घोणेदयादि ततं भवेत् । 
सिद्धेषं घटना लोके पारम्पर्योपरेशतः ॥ 

नारयणः 

रागस्तु मेटप्रभर वस्तु तत्तद्रागप्रसङ्गेऽपि निर्ूप्रयामः । 
निहूपिनानामपि मेरकानां स्फुटा विपल्य्यां भवति प्रतीतिः॥ 
निरूप्यते नेन तथाऽत्र वीणा सा चापि वीणा दरिविधा वियाति। 

ठत्रादिमा स्यात्किङ युद्धमेख्वीणा च सा सर्व जनैकट्र्ा ॥ 
ततो द्वितीया खलु मध्यमेख्वीणा ऋ सा सर्व जगत्मसिद्धा | 
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स्याद्च्युतश्रीरघुनाथभूपमेखास्यवीणा कथिता वतीया । 
तिस्लोऽपि वीणाः प्रतिपादयामो यथाक्रम वेणिकबोधहेतोः ॥ 

रघुनाथः 

तते बीणादिके वीणाः पिनाकी किन्नरीसुखाः। 
पिनाकी सधनुस्तुम्ा किनन्यो द्वित्रितुम्बखाः ॥ 
वीणासु देववीणाद्या विज्ञेया नाद्पूरिता । 
शिवस्य वीणाऽनाटम्बी सरम्वत्यास्तु कच्छपी ॥ 
विन्धावसोश्च ब्रहती-महती नारदस्य च | 
कलावती तुम्बुरोतु गणानां च प्रभावती ॥ 
तथा कोरवती वीणा विपञ्ची कण्टकूणिका । 
वदकी ब्रह्मवीणेति वीणासंदा अनेकशः ॥ 
एकतन्वी दितन्त्री च चितन्त्री सप्रतन्तिका । 
एकर्विंशतितन्त्री चेव्युत्तमा मध्यमाऽपरा ॥ 
भजते स्व॑तीणासु एकतन्त्री प्रधानताम् | 

सुधाक्टदः 

तारुस्थापनम् (आधुनिकायां वीणायाम्) 
तजन्या स्फोटनं सर्वस्वरेपु परिकल्पितम् । 
ऊध्वं पूर्वमधः पश्चादित्येवक्रमशरो भवेत् ॥ 
कनिष्ठास्फोटनख्यातस्फोटस्स दरतबोधकः । 
प्रवतंते च तालादावित्येव स्फोटखक्षणय ॥ 

घवेथत्तिपुटे सप्तचतुरैगदठे रवे । 
आद्ावष्टचतुस्त्वेके मटर म्पे कडा दज्ञ ॥ 
नास््यधस्ताडने स्फोट उर्थ्वस्फ्रोटानुगो भवेत् । 
क्षिप्र स्फोरद्वे म्पद्रनाऽ नुदरतवोधकम् ॥ 
सयुक्ताक्नरकाठे समभ्यमाङ्गलिताडनम् । 
एकस्वरस्य ्रत््राद्। तत्त्संख्य स्वताडनप् ॥ 

परमेश्वरः 

--अ<खिचमल्कारः 
तजेन्या स्फोटनं सर्वसरेषु परिकल्पितम् । 
सरष्न पूर्वमधः पश्चादित्येब कमशो भवेत् ॥ 
कनिषठास्फोटना स्यातः स्फोटस्सदरतबोधक : | 
प्रवतत च तासादावित्येवं स्फोटलक्षणम् ॥ 
ध्वे ब त्रिपुटे सप्त चतुदश हठे धवे । 
भाद्त्रष्ट चतुस्तवेकर भटे म्पे कटा दडः ॥ 
नास्यधस्ताडने स्फोट उर्ष्वञ्फोटानुगो भवेत् । 
क्षिपं स्फोटद्वय ज्म्पेदूतालुद्रतगेधकम् ॥ 
संथुक्तक्षरकाठं तु मध्यमाङ्गलछिताडनम्। 
एकस्वरस्य द्िस्वादो तत्ततसंस्यं खताडनम् ॥ 

वीणायां गमकानां तु मेदो दश विधस्ततः। 
हन्मुस्थानेषु तजैन्या स्तम्भन मभ्यमोटुवे. ५ 
अवरोहे प्रतीष्टासं मभ्यभेल्छ्ुवनं चिदुः । 
मध्थमोल्टुवनेऽप्येवमेकखानापसपैणम् ॥ 
सिंहावलोकनं नाम तद्रदेवावरोहणे । 
कषिप्रापसपेणं जारुरारोदे लोभन स्फुटम् ॥ 
धवरोदहापसपैसतु विरिरिव्युच्यने तथा । 
तन्त्यां तु मध्यमाङ्गस्या स्फोटो नोक््विदुस्त चेत्॥ 
स एव चेदढास्फोरः पटः पटुरवो भवेत् । 
भारिकाल्रमभेदाय स्थाने तन्ञ्यपकर्षणप ।) 
स्थाने तु गमकं नाम तन्त्रीकम्पः पुनः पूनः । 
स्फुरिते तजनीस्तम्भो मधभ्यमोत्छ्ुवन तदा ॥ 
किञ्चिच मध्यमास्फोटो होन्नुनोक्कूभयोपमः , 
इत्येवं तु चमत्दासे रागाङपे प्रवर्तते ॥ 
तत्र तत्ते विोषस्तु कल्पनीयस्सुबुद्धिभिः। 
श्वरक्रमस्स्यादारेदे व्युच्क शन्त्ववरोदणम् ॥ 
कंषां चित्त रागाणां वक्रानाम गतिथेय। | 
केव्विरस्वरमुपक्रम्य तदूादेतीय प्रताड्य च ॥ 
पुनश्च प्रथमं प्राप्य दृतीयमनुधावति । 
श्रतिरिद्युच्यते मेखस्त्वन्यतन्त्री खरान्तरे } 
युक्तं नाम रढस्परेः किञ्ित्कर्षणपूर्वकः 1} ॥ 

पर् मन्वद्ः 

--स्वरसथानानिं 
स्वरस्य हेतुभूताया वीणायश्चा्षुषत्वतः । 
तत्र स्वरविबेधाथं स्थानछक्षणसुच्यते ॥ 
ध्वन्यवच््छिन्नवीणाया मध्ये तारकसंसितः। 
उभयोष्षडजभम॑ध्ये मध्यमे स्वरमाचरेत् ॥ 
त्रिभागात्मकवीणायां पच्वमः स्यात्तदभिमे । 
षड्जपव्चमयोर्मध्ये गान्धारस्य स्थिति मैवेन् ॥। 
सपयोः पूर्वभागे भ्व स्थापनीयोऽथ रिवर: 
सपयोम॑ध्यदेरो तु पैचतं स्वर माचरेत् ।। 
तत्नाराद्यसलयागान्निषादस्य स्थितिमैवेत्। 

धथ विकरतस्वराणां स्थानानि-- 

भागत्रयान्विते मध्ये मेरो रिषभसंक्जितात्। 
भागद्रयोत्तरं मेरोः छयीत्कोमररिस्रम् ॥ 
मेरुधेवतयोर्मध्ये तीत्रगान्धारमाचरेत्॥ 
भागत्रयविशिे ऽस्पिस्ती गान्धारः तनो" 1॥ 



प्रिणामेदः 

ूर्वभागौत्तरं मध्ये मे तीत्रतममाचरेत् ¦ 
भागत्रयान्विते मध्ये ५अबमो तरषड्जगेः ॥ 
कोमलो रवतः स्थाप्यः पूवेभागे मनी षिमिः। 
तथेव धलतणेर्मध्ये भागत्रयसमन्विनि ॥ 
पर्वभागदरयादुध्वै निषादं तौत्रमाचरेत् । 
रिषभदरद्ध एवासो पृरवेगान्धार इष्यते ॥ 
गान्धारदशयुद्ध एवासं रिसतीत्रतर इष्यते । 
भतितीत्रतमो गः स्यान्मध्यमदशद्ध एवहि ॥ 
धवतद्शयुद्ध एवासौ निषादः पूवैसंज्ञकः। 
निषादद्शुद्ध एवासो धस्तीत्रतर इष्यते । 
एवे स्यात्सर्वयन्तरेषु खस्खानस्य लक्षणम् ॥ 

अहोबरस्य स्वरस्थापनोक्ततन्त्यन्तरमाने सुन्द्रथ्यर् नाम्ना 
विदुषा अडङ्ग्छभाषपयां सम्यक् बीजगणितविस्तरयुक्तया श्रीवेङ्क- 
टेश्वर मासिकपत्रिकायां चतुर्थसंपुटे चर्चितमस्ि । तत्राङ्रेय- 
मतसंवादोऽपि पराः । 

--स्वरस्थापनक्रमः (अद्यतनकाले) 
सङ्गहीःष्थामि बीणाया लक्षण शासखरसम्मतम् । 

सुषुन्नानाडिसददे वीणादण्डे फणायिते ॥ 
तन्तीसप्रकमेतांसां मध्ये त्रिकमधोगतम् । 
चतुष्कमृष्टैमगष्च तासां संज्ञां विद्रण्महे ॥ 

छारभ्य पित्तङतन्त्रीं मन्द्रमध्यमतारकाः। 
अलुमन्द्रो विङेषः स्यान्नादकारविमेदने ॥ 

मन्द्रस्तु रन्द्र ऋते मध्यमो मध्यमस्छरः। 

तारस्तू्च<-र ्यादलुमन्द्रोऽतिमन्दरः ॥ 

अधो गतं त्रिः तालनज्ञानार्थ॑मुपयुञ्यते । 
चतुर्विश्चविसंस्याकास्सार्थस्तत्र स्वरान्तरे ॥ 

एदारू्टाष्ट सदने (त्रायिध्वनिमेदतः । 
तत्र तन्न्राचतुश्कःऽपि स्थान षण्णव तिस्फुटम् + 

दर्चिशर्श्यानमधिकं छनं ततैव सारिषु । 
षड्जषंभगान्धार्यध्यपक्चमघकताः ॥ ` 
निषादश्रेलयमी ्चद्रतीणालधगताः सवग; । 

तन्त्रीनादस्तु षड्जः स्यात्यानेषु ऋषमादिकाः ॥ 
ऋषभर्तिविधः प्रोक्तो दि चतुषषटच्छरतिक्रमात् । 
गान्धारोऽपि चछिधा शुद्धान्तरसाधारणक्रमात् ॥ 
चतुःशुत्युषभे शुद्धः षट्च्छतावन्तरः सितः । 

साधारणास्यगान्धारः परथगात्मतया सितः ॥ 

(1 

६३० वीणारक्षणम् 

प्रथगेव दिषा ञुद्धमध्य्मप्रतिमध्यसै | 
पत्चमोऽथ त्रिधा पैव दि 4तुष्षट्क्कुतिकमात् ॥ 

निषादरितिविधः शुद्धकेदयकाकस्यमेदतः। 
चतुःश्॒तिधेचते तु निषाददञ्युद्ध इष्यते ॥ 

षटू्तो धवते कैदयनिषादोऽन्यः प्रथक्खितः। 
तारषइंजस्वरश्चेति द्वादञ्चामी विभेदतः ॥ 

एते स्वराः क्रमेणेव द्वादज्ञाधोञुखार्धिताः। 
सप्तस्वराणां भेदेन वीणायां षोडश्स्वराः ॥ 

प्रकप्रद्यमेदेन द्वा््रिरद्धेद उच्यते । 
तन्तरीचतुष्केपि षड्जपद्मावष्टमेदिनो ॥ 

मध्यमः षोडङविधः चतुर्विश्चतिभेदिनः। 
निषादर्पभगान्धारधेवता इति वैणिकः 1 
भष्टाविंशोत्तररतमाहत्ये ति प्रकर्तितः ॥ 

परमेश्वरः 
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-~-ट्सतन्यापारः 

घातः पातश्च सङेख उटेखश्चावलेखकः । 
श्रमरस्सन्धितरिदछन्नो नखकर्त॑रिकेयमी ॥ 

व्यापारा वैणिकः ख्याता नवदक्षिणदहस्तजाः। 
स्फुरितः खसितश्चेति द्वय स्याद्रामहस्तजम् ॥ 

घोषो बिन्दुश्च रेफश्च मूटैना ज्कवक्तकः । 
निष्कोऽरितोधेचन््रश्च स्वकितश्चाधकर्वस ॥ 

प्रसारः कुहरभ्यैव तरृहस्तश्च कर्तरी । 
उभयोः करयोरेते व्यापारास्तु तयोदश ॥ 

कुस्मः 

एते व्यापाराः केवेरमेकतन्त्रीवीणायां प्रसिद्धा इदयस्यामेवो- 
दाहृताः टक्षणज्ञः । 

वीणारहस्यम् 
ट्घुः प्रन्थः । केवरं रेखाश्मेष्ठपीया रागस्थानानि निणींयन्ते । 

अद्यतनऋलटरागप्रस्यानमव दीयते । 

वीणारक्षणम् | 
परमेश्वरकृतम् । परिच्छेदत्रयवत् । अत्र पञ्चदक्षमेखा 

विचायन्ते रागाणां अयतनकाटन्ादनप्रकारो निरूपितः । कालः 
१७०० 



वीणावादनपरकाराः ६३१ 

वीणावादनप्रकाराः- अरुन्धरक्षणोः 
पा-सोमनायेन स्म्रताः- 

द्ण्डिय, चित्र, मृदुः, रलिः, माधुय, सयठाण, मोगसाटः- 
सुकरः, अयगणः, करहरण, पोटबणिगः, तिरपुः. प्रतिताडः, 
पटिकर्तरी. जन्यजनकरचना, 

दीणावादनप्राणः 
अयं वीणावादयमिति, वाडनविन्यास इति च बहूधा बहु- 

भिरुच्यते । 

वीणावादमेदाः 
छन्दो धारा कै्ुटी च कङ्को वस्तुतूर्णको । 
गजलीटामिधानै च तथेबोपरि वादनम् ॥ 

दण्डकं च तथा ज्ञेय वाय पक्षिरुताभिधम्। 
एतदराविथ नाम्ना वीणावादयय समीरितम् ॥ 

पावै देवः | 

वीथी- मात्रावृत्तम् 
चतुमातनिकाद्खयः; र ग । 

विरद 

रूपकम् 
सा च त्रिभिः पतैः प्रयोक्तन्या। यथा--वकुख्वीथिका । 

त्तमाधममध्यमनायिका भूषिता च्िप्रकृतियुता बीजबिन्दुका्यै- 
रर्थम्रति मियेक्ता सन्धिदययुक्ता सुखनिर्वहणयुता नानारसभाव- 
संहिता अङ्गतयोदरका। उद्घायकादीनि वीथ्यङ्कानीत्युच्यन्ते । 
चउदाहरणमु--राधाख्या वीथी । सागरनन्दी 

मु्िव्रंहणे सन्धी वीभ्यां वृत्तिस्तु केरिकी । 
दवाभ्यां प्रयोज्या पात्राभ्यां कचिदेकेन वा भवेत्॥ 

भद्वी सर्वरसखदी ङ्गारोऽस्याः प्रधानतः । 
युक्ता खास्याङ्गवीध्यङ्गेः सम्यशुद् घायकावि्भिः ॥ 

भवेयु न वेयस्यां खास्याङ्गान्याह कोहढः । 
वीथ्यां गरङ्गारशूपत्वद्विषेयानी ति भोजंराद् ॥ 

एकाङ्धेव भवेद्धीथी रसस्सूच्योऽत्र सैश्तः । 
यथा -वकुटवीथी स्यादिन्दुरेखादयो यथा ॥ 

दारदातन्यः 

वीरः तानः 
मध्यमग्रामे रिधहीनोड्वः 
सनिपभन,. कुम्भः 

--रसः 

उत्साहः स्थायिभावो यः स वीरो रस उश्यते । 

(--2 | 

वीरना् 

भयं मोहोऽकिप्राद््च ख्यवसायः पराक्रमः ॥ 

भ विस्मयप्रतापा्या विभाव अस्य हेतवः । 

भक्षेपवाक्यप्रमुतैरनुभावैः प्रकाशयेत् ॥। 
वीरदृषट्थाश््यो भावा भवन्ति ्यमिष्वारिणः । 
युद्धवीरो दानवीरो दयावीर इति त्रिषां ॥ 
पुरुषेषुत्तमेषु स्यात्तदयोम्यव्यमिवारि ब् ।\ 

भथ वीरो नामोत्तमप्रकतिरूत्साशात्मकः । ख चासम्मो्ाध्य- 
बसायनयविनयबटपराक्रमञ्चक्तिश्रतापग्रभावादिभिरुत्पश्ते । 
स्थैयेधेयरौयैयागवैञारययादिभिः अनुभावैः प्रयोच्छख्यः । कृति 
मतिगववेगोग्यामर्षस्मृतिरोमाव्प्रतिबोधादयर्सख्चषरिणः । 

भरतः 

उत्तमव्रणोनां हि सर्वत्रोत्सा्ाम्बयो भति । भव पक 
चतुर्ष्वपि नायक्ष्ु॒वीरत्वमनुयायित्वेन वक्ष्यते धीरोदात्व 
इत्यादि । असेम्मोहेनाभ्यदसायो हि वस्त॒तन्वनिश्चय होत मन्ड 
शक्तिदेर्शिता । वस्तुतो ह्यलोदाहरण सवेमेव रामादिचरितम्। 
वैशारथमिति सामा्युपायचतुप्छस्य प्कट्विितराविमेष्टः 
यथाविषयं नियोजनम् । 

नामनः 

प्रसेदरक्तवट ननयनत्वादिन्रोधानुभाषर्हिती युद्धवीरः । 
अन्यथा रौद्रः -- इद्यनयोर्विवेकः ॥ 

रखिधेकः 

वीररसे च युद्धादिभावेऽपि न रोद्रत्वम् । उत्साहन्वायप्रधा- 
नात् । रोद्रे त् मोदाहङ्कारापन्यायग्राधान्यमियन योन साद्ुयैम् ॥ 

रमिच्न््ः 

रा दान इति यो धातुदाने छेदे च वर्तते , 
खा दान इयय धातुञ्षोनखण्डनयोरपि ॥ 
रयोर विङेषोऽपि कथितवशन्दवेषिधिः 
विर्द्धान् राति हन्तीति वीरशन्दस्य निवहः " 

विविध च विरुद्धं च लाति जानाति कृन्तति ॥ 

एवै वा वीरङब्दार्थः कथितः पूर्वसूरिभिः # 
परेरययनब्न विद्विष्ाजिति वीरो निङख्यते ¦. 

हशिारदातन्त्य : 

वीरषण्टारवः- मेररागः (नरमैरवीमेलजन्यः) 
(भा) समषधनिस,. 
(अव) सनियपमगरिगमक्ष. म 

वीरनादः-मररागः (चना्रकमेशजन्धः) 
(भा) खदिगमनिस, 

(अव) सधपमरिकत,. | मछ 



कीखतापः ६३२ 

वीरप्रताः -मेकरागः (घीरशङ्कराभरणमे्ृजन्यः) 
(भा) सगमपधस. 
(अव) सनिधपमगरिस. मज्ञ 

वीरमतिः मेररागः (मायामाख्वगीर्मेखजन्यः) 
(आ) सरिमपधस. 
(शव) सधमरिगरिस. म 

वीरलीखा-मेररागः (दाभपन्तुवरालीमेरजन्यः) 
(आ) सगमपधनिस. 

(अव) सनिधमगरिगस. मल 

वीरवर्तितम्- नत्तकरणम् 
पार्््णिविद्धं धुत हिरः पताकरिखरौ कमात्, 
बीरा रक् वीरचारा च भवेत्तद्रीरवर्तितम् ॥ नन्दी 

वीग्चारी, 

उद्धतोर्क्िप्तपादाढ्या गम्भीरा युद्धगोचरा । 
दूरस्थापितपादा च वीरा गतिरूदीरिता ॥ 

वीरवसन्तः- मेलकं (क्णप्रियामेरजन्यः) 
(आ) सरिगमपधनिपस. 
(अव) सनिधषमगरिस. मश 

0रिविक्रमः--देस्लीतारः 

जीरविक्रमतारे तु खघुद्रतयुग गुर । ५ ०5 वेमः 

वीरविक्रमतारे तु खीद्रतौ च गरुः स्मृतः ।। ००5 
# नन्दी 

मागापाचाघा{जग))। ००5 

वीरविक्रमताले तु सै दरत्च गुरः स्मृतः ॥ 
1:०5. जगदेखः 

कीरशखरः- देश्षीतार 

मभौ नखगपाश्चैव वौरदोखरसन्ञके । 
1४ मात्राः तारप्रस्तारः 

वीरसङ्कारिनीः - मेररागः -(भायामालवगोर्मेरुजन्यः) 
(आ) सगमरिगमधनिधमपधनिख. 
(अव) सनिषपमगरिस, मञ्ञ 

वीरहासः- रागः 
न्यासांशमहपव्व. . .. . . प्रान्तसफुरन्मध्यमो 
गान्धारषेभनिस्वनेन रहितोपन्यस्तषडजभ्वनिः 
शङ्गारे सकरष्वजाधिपतिको यो नन्दयन्तीभवो 
गन्धवौनुमताख्यतानविततस्स्यादरीरहासम्त॒ सः ॥ 

मान्यः 

वृ्तमाख 

पव्वमांरो मभ्यमान्तः षड़् जापन्याससेयुतः । 
गान्धारषेभहीनश्च वीरहास इदेष्यते ॥ 

वीरा- दष्टः 
छ्ठञ्धा विकसिता दीप्रा गम्भीरा मभ्यतारका) 
उत्फुलमभ्या रष्टिस्तु बीरा वीररसे स्मृता ॥ 

सोमेश्वरः 

अष्षुन्धा समतारा या गम्भीसेतफुहमभ्यभाक् । 
दीप्रा विकासिता टष्ि्ीरा सा वीरमोचया ॥ 

मापुयेषैयेगाम्भीयोदार्याणि तु विदरण्वती । 
सोभा तेजोविरोषादीन्सत्वभेदांश्च सा किर ॥ 

 भरेक 

गतिः 

वामे तु शिखरं धृस्वा दक्षिणेन पताकिकम् ! 
दूरादागसनं यत्त॒ वीरा गतिरूदीरिता ॥ 

मारधद्पैने 
श्रतिः 

मध्यमस्य प्रथमा श्रुतिः । 

पीरुधबन्धनम्- चारकः 
त्रिेणे भङ्गदुठनं पाहर्वयोः पुरतस्तथा । 
कृतं चेन्मण्डलब्रेया मवेद्रीरुधवन्धनम् ॥ 

वेमः 

वृत्तम् प्रबन्धः 

छन्दोनुसारितालेन छितं येन फेनचित्। 
स्वरेयुक्तं वियुक्तं वा वुत्तं गायन्ति कोविदाः ॥ 

जगम; 
पाटतेन्नगतारेश्च चिरुदर्विषयोकतिः । 
गीयते निखिटैरागोरिति दृत्तं निरूपितम् ॥ 

हिप; 

वृत्तवन्धनी-उङ्ीपरवन्धः 
निबद्धः केनचिद्ृततवन्धेन दृत्तवन्धनी । 

मोक्षदेवः 

बृत्तमाट[- उद्धोप्वन्धः 
प्रथिता बहुमित्रः वृत्तमाॐ। स्मृता वधेः । 

मोक्षटेवः 
तिखः कोस दश्च तथा सखाणां रतानि तु । 
चत्वारिंशत्तथा हे च सहस्राणि दशेव तु ॥ 



वृत्तिः 

सप्राभिरसहितान्येव सप्र चेव रातानि च। 

षडिंशतिरिहान्यानि व्याख्यातानि समासतः । 
समानि गणनायुक्तिमाभिय कथितनि वे ॥ 

184217126 

बृत्तिः- वृत्तिः तिविधा 

चिल्ला, वार्तिकं (वृत्तिः), दक्षिणा, इति । 

-- प्रबन्धे 

ङब्दोपवृहिताथनां धर्मः संग्राहकोऽखियः । 
तस्य वृत्तित्वमुदितं कारसेनेन भूभुजा ॥ 

गुणप्रधानभावेन प्रवृत्तिर्गीतवा्ययोः । 
वृत्तिरित्युच्यते सा तु त्रिविधा छक्ष्यतो यथा । 
चित्राया तत्परा वृत्तिः दक्षिणा च ठवृतीयका ॥ 

- (वार्तिकम्) वृत्तिः 

समभावेन वर्तेते गीतवाये यदा तद् | 
चित्तवरृत्तिविद्ा सा तु वृत्तिवरेत्तिरुदाहता ।, 

चिववृत्तिविदेति । कुम्भकर्णेनेटयर्थः। 

उभयोस्स्रभावेन वृत्तिवत्तिरुदाहता । 

गुणप्रधानभावेन प्रवृत्तिगीतवाययोः। 
बृत्तिरित्युच्यते सा तु भिविधा रक्ष्यते यथा ॥ 

गुणेति । गुण प्रधानत्वशूपा प्रदृत्तिरियत्र गुणप्रधानात् 
म्हणसासथ्यात् गीतवाद्ययोः व्यवहार इतिं गम्यते । कथम्- 

प्रक्तत्वेन वायस्मेवोपादाने एकस्येकदा गणप्रधानभौवयोगा- 
इयोरुपादाने कर्तव्यम् । तत्र प्रकृतसाहचर्येण गीतं दत्त च 

प्रसक्तम् । तयोर्मध्ये वृत्तापेक्षया वादय रति गीतस्यवान्तरङ्कत्वात् 

तदेवोपादेयं भवति । तेन गीतवा्यौः प्रवत्तिरिति। 

वृत्तिः वृततिविरोषः 

सम एव ठु यत्र स्यास्रयोगो गीतवाध्योः । 
साम्येन वतेनादरत्ति तद्विदस्तः प्रचक्षते ॥ 

भरतः 

कुम्भः 

म्भः 

शाङ्ग 

ङ्म्भः 

वृत्तिषु रसविभाभः 

भ्रङ्ष्टगुणतः स्यात्तु यः समो गीतवबाद्ययोः । 
तत्र साम्यरुणोत्कषोत् इृत्तिरियभिधीयते ।' 

परैशाखिलः 

वृत्तिः 
वृत्तिगेणप्रधानत्वषूपा व्यवहतिर्मता । 
चित्रा वृत्तिदेक्षिणा च तिखस्घ्युरिति वृत्तयः ॥ र 

शङ्गः 

मुखादि साच तु च उयाभ्रियमाणा नायकोपनायकादीनां मनो- 
वाक्षायकर्मनिबन्धनाः पश्च वृत्तयो भवन्ति । भारती, भारभदी. 
कैडिकी, सात्वती, विमिश्रा चेति। 

मोजः 

मिश्रा बच्तिभेरतेनानङ्गीकृता । उद्टस्तु अर्थवत्तिं पश्चमीमा्। 
हरिषाटस्तु बाह्यं वृत्ति पञ्वमीमाह् । 

बृत्ति --भक्तिः 

वृत्तिः पदानां व्यापारः पदारथग्रतिपादने। 
सा मुख्या रक्षणा गौणीत्येवं तरविध्यमाश्थिता ॥! 

अर्थमन्यवथानेन स्परशन्ती सुखवर्तिनी । 
मुख्या चृत्तिर्वदन्त्येनामभिधेति विपञ्ितः ॥ 

अमिघेयाविना मूतं सपशन्ती लक्चणोच्यते । 
रपरर्ञलयथान्तरं गौणी छक्ष्यमाणगुणान्बयात् ॥ 

वृत्तिः कायेवशादेव कक््याितयचारिणी । 
केवरस्याप्रयोगिव्वास्पदस्यार्थनिरूपकेः ॥ 

एतदरततित्रय वाक्यकार एव निरूप्यते । 

तस्सिद्धिजातिसाहप्य प्ररैसालिङ्गभूममिः ॥ 
दत्तिः परत्र शब्दस्य प्बृत्तिजञैसिनीरिता । 
वृत्तियरऽप्यक्षुपादोक्ता साहचवयादिहेतुका । 
बृयोजेघन्ययोरन्तद्र्टव्या सकटापि सा + 

सादियमीमांसां 

वृत्तिषु रसविभागः- 
हास्यश्यङ्गारबहूुखा केरीकी परिचक्षिता । 
सारवती चापि विज्ञेया वीराद्धूतरमाश्रया ॥ 

रौद्रे भयानके चैव विज्ञेयारमरी बुधः । 
बीभत्से करुणे चैव भ।रती संप्रकीर्तिता ।' 

"रतपाढन्तरम् 

श्रृङ्गारे चाङ्गदास्ये च कैशिकी उत्तिरिष्यते । 
वीरे चाप्यद्ूते चैव वृत्तिः स्यात्सोत्वतीमता ॥ 



वृद्धाः वृषभवाहिनी 
भयानके च बीभत्से रौद्रे चारभटी भवेत् । वृथिकरेचितम्--करणम् 
भारती चापि विज्ञेया करुणाद्कुसंश्रया ॥ हंसपक्षदरत्ान्या रेचितौ भवतः करौ । 
भारती चापि विज्ञेया वीरहास्यादभुताश्रया । स्वस्तिको विभ्रकीर्णो च यत्र पादसतु वृश्चिकः । 
सर्वेषु रसभावेषु भारती संप्रकीर्तिता ॥ व्योभयाने प्रयोक्तञ्यमेतद्रश्चिकरेचितम् ॥ 

व ज्यायनां 
बीरा्ुत्रदसनैरि भारती स्या पा चिन्ने घने व्योमयाने वर्षजासिन्धुयार्तिते ?। त्सात्त्वयपीह गदिताद्भृतवीर सदर । लक्ष्मणः 
> ९ ध. | वृधिकहस्तः 

श्रा मयानक्युतार सर।द्रा॥ ९ रवोक्तककैरे हर्त मभ्यमापसतता यदि । 

किञ्चिद्रेचितकश्वत्तु वृको वृश्िके भवेत् ॥ वाक् प्रधाना तु भारती। शङ्गर तथा वीररसप्राया विज्ञेया सात्वती नृप । ६ स | तजेन्यनामिके शिष्टे उपयैङ्गष्ठमध्यमे । तथा रोद्रभचाया च मव्रयारभरी सदा। कोति तादि 
श्रङ्गारहास्यबहुखा तथा भवति केरिकी ॥ इश्चिकाभिधदस्तोऽय की ४ (न ॥ 

विष्णुधर्मोत्तरे पृष्ठभागे तु चकिते वेण्यां चेव प्रदशैयेत्। 
बद्धाः वक्राकारं पुरो भागे चलितस्स्पयानके ॥ 

ूर्वराजनयामिज्ञास्सर्वरालप्रपूनिताः ! पुरोभागे स्थितौ तौ चेटृश्चिकस्य प्रदरोने । 
पूव॑राजोपचारज्ञासता बुद्धा इति संज्ञिताः ॥ वृश्चिकामिधहस्तोऽय॑ करटीकाविचक्षणेः ॥ 

भरतः विनायकः 

बद्धिः- श्रुतिः # | वृधिकापदयतः- -अङ्गहारः 
+ “४ | ठऊतादृथिकनिकुश्चितमत्तलिनितम्बकरिहसलकटिव््छिन्नानां षण्णा बृन्तः- देशीता; करणानां प्रयोगे वरृथिकापसताङ्गहारः नितम्बकरणस्थाने रमर- छचतुष्कं रुदन लद्रूतौ बरन्तताखके । करणं प्रयोक्तव्यमिति के चिद्रद्न्ति । 

०14 माताः । तालग्रस्तारः राज्ञः 

वृधिकम्- करणम् बृषभः- स्रजातिः 
अतीव नमितं पृष्ठं पादो वृश्चिकपुच्छवत् । सप्राधिकैः स्वरे: पच्वाशाद्धिर्धुषभ उच्यते । 
कमात्करिकरो यत्र बृश्चिक तदुदाहृतम् । भौमापतम् 
इवमिनद्रगजेनद्रादिगतो स्याद्गनाङ्गणे ॥ भः वृषभक्रीडितैम्- करणम् ऊ $ त 

अटखातां छुर्बतश्चारीं करौ करवीत रेचितौ । 
व व्यावृत्तकरणेनःथ कुञ्चितो मणिबन्धगौ ॥ 

भटरपद्मतलो बाहोरिशरसौ रे दितौ स्थितौ । 

विनियोग गजानां यपूर्वतार्दणे भवेत्। 

इथिकङुद्ितम्--करणम् वृषभक्रीडितेऽत्राहुः पताकावपरे करो ॥ यदा बृश्चिकमादाय सखबाहुरिरसोः करौ । सि नेकरषटरितौ विधीयेते पयायेणार्पदवौ । पवणन 
वा तदा समाख्यातं बुधेवृंश्िककुद्टिवम् ॥ | वरृषभवाहिनी-मेररागः (सुवर्णद्गीमेरुजन्यः) 

ज्यायनः (आ) सरिमपधनिख. 
(अव) सनिधमगररिस. 

छक्ष्मणः । 
म्नः 

भासादारोदणे चापि विशेषे विस्मये भवेत्। 



वृषभहस्तः 

बृष॒भहस्तः 

रिखयो स्प्ष्टवदनो योज्यौ कृषभरारिके । 

वृषभासनम्- देशीस्थानम् 
चरणौ भुवि जानुभ्यां तिष्ठेतां सीष्ठवान्वितो । 
संयुतो विच्युतौ वापि यत तद्रषभासनम् ॥ 

वेमः 

वेगमध्यमः- रागः 
न्यासांराग्रहपश्चमध्वनिधरो गान्धारषडजस्वरः 
दक्तस्तोकनिषाद् काद् विष्टतस्तारस्ुरन्मध्यमः। 

प्रान्तोह्धासितदध्वनिजेनमनोहारी च दोषे समो 
गीतन्नेरिह वेगमभ्यम इति प्रोक्तो महारख्ननः॥ 

पद्वमांरग्रहन्यासो धान्तस्सगविवर्जितः । 
निषादास्पश्चतिस्तारमभ्यमो वेगमध्य्रमः ॥ 

वेगरञ्जिका-रागः 
पद्वमे धवतं युक्ता स्वरेरन्येश्च पय्वमिः। 
निषादस्यापि गीतक्ञः विज्ञेया वेगरञ्जिका ॥ 

मन्यः 

सरिगमनि रवैश्ित्रर्मघुरखां वेगरञ्जिका चपुरा । 
वेसरनिषादरुचिरा पधहीना भवति गीतविन्महिता ॥ 

करदयपः 

टक्षरागसमुद्ूता भाषेयं वेगरञ्जिका। 

षटठजाशग्रहविन्यासा धपहीना मतारभाक् । 
रिनिभ्यां बहुला पूणां युद्धे वीरे नियुज्यते ॥ 

जगदेकः 

वेगरञ्जी- रागः 

सरिगमेनिषादेन भूयसी मृदुसप्तमा । 
धपाभ्यां विता गेया वेगर्जी विशारदैः ॥ 

मोक्षः 

अनन्तरं भवेदेगरल्ञिका तारमध्यमा । 
घड्जग्रहांरान्यासा च हीनयेवतपच्छमा ॥ 
पूणां बहुत्वसंयुक्ता निषादर्षभयोस्तथा । 
अङ्गं च टक्ररागस्य भाषा चोक्ता मीषिमिः॥ 

हरिः 

नन्यः 

वेगिनी 

व्ैगरञ्जी- भाषरागः 
टक्रागोद्धबा भाष्ष वेगरञ्जी विधा यथा। 
अनरपा सरिगा भूरिनिका मन्द्रनिषादिनी । 
गरहांशन्यासषडजेयं मानेषु विनियुञ्यते ॥ 

भटूमाधवः 

भव आपद्छमान्मन्द्रखिषादपयेन्तं गेयेति रघुनाथ आा्। 
षड्जग्रामे टक्ामाषरा वेगरञ्जञीति ॥ 
षड्जस्वरग्रहासान्ता मन्द्रस्थाननिषादयुक् । 
ओडूवा पद्यहीनत्वादिदरेभूयसीस्वरैः ।! 
विरम्बिता तद् प्रोक्ता रसे श्रङ्गारनामनि । 
ननूक्तमविनाशिरवं घेवतस्य महर्षिणा ॥ 
षड्जग्रामे कथं रोपशासने धवतस्य ते । 
तस्या षाडवकारीति ततोत्तरमिद ,२णु ॥ 

उपरार्गजमार्षत्वादासु रोपे न दुष्यति। 
यतो न खोपनियम उपरागेषु श्यते ॥ 

वेगवती - धुवावरृत्तम् 
पर्स द्वादस चेव दीधेमन्य त्रयोदश्चम्। 
उत्छृत्य तु भवेत्पादे चरतत वेगवती यथा ॥ 

युवदिजणाणं सुरुचिरशरूपे सुखितदयिवजणमवणकरो । 
युवतिजनानां सु रुचिर शरूपस्सुखितद यित्जनमदनकरः । 

भरतः 

वेगवाहिनी- मेरूरागः (चक्रवाकमेकजन्यः) 
(भा) सगमपधनिधस. 
(धव) सनिधपगरिस. 

वेगवाहीनी--मेख्कतां 
स्यान्नीखकण्ठविधिषेनु्दराजञुद- 

मध्ये पिकाच्युव्टयाच्युतछुञ्रं च । ` ' 
अरोष्टणे गजमपास्य तु वेगवाहि- 

न्याख्यानराग इह षाडवपृणंजातिः ॥ 
खरिगपाः छ्यद्धाः। साधारणो गः चदुभ्ुतिरधेववः। केरिकी- 

निषादः । 
परमेश्वरः 

वेगिनी पादचारः 
पर्णिना वा पदुप्रेण द्रत गत्वा ठु चानम् । 

कराभ्यान्त्वरपदौ च त्रिपताक यथाक्रमम् । 
धृत्वा नटेद्यदि भवेद्वेगबत्वेन वेगिनी ॥ 

नाव्यद्पेणे 
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वेङ्कटमखी 

अय तञ्जपुरीमन्विवरस्य गोविन्ददीक्षितस्य पुः । महाकवेः 
यज्ञानारायणदीश्चितस्यातुजः । चतुदेण्डिग्रकारिकेति दराग्रकर- 
णात्मको भ्रन्थः अनेन र चितः। रागाणां हविसप्रतिमेखकतेविभाग- 
विषये अयमेव प्रथमो निरूपक इति ज्ञायते । तत्पूवै रामामात्येन 
्विंशत्िमेखाः स्थापिताः । रामामायमते बहवो दोषाः मखिनोद्ध- 
दिताः । परेषां वीणा दूषिताः। रधुनाथभूपाछेन परिपोषितोऽपि 
ते गोपाखकमिति षयति। तन्ववार्तिंकव्यास्यामपि चकार । 
अनेन नूतनसर्वदीषहीना करि्पिता वीणा तञ्जीविवकाङ एवे- 
च्छिन्नाभूत् । चतुेण्डीगानशेरीं सुष्टु निरूपितवान् । 

तेनैकोनर्विंशदिमेखाः कल्पिताः । तेषु मुख्यतया प्लपच्चार- 
प्रागा: टायाङापगीतप्रबन्धोपणोगिन इति रक्षिताः । तेषु सिंहर 
वोऽनेनेगोन्नीत इति स्वयमेवाह । नागध्वनिः शङ्राभरणमेख- 
जन्यरसामश्च अन्धाली श्रीरागजः। उपाङ्कभेरवी, सिंहरवः, 
कट्याणीपन्तुवरार्यो एते रागाः रघुनाथेपेक्षिता रक्षिता मखिन। 

तुल्जोजीमहाराजः (तुख्जा) 

सस्य मते एकर्चि्तिमेखाः। कस्याणद्ायिनः श्रीरागस्य मेटः 
भ्रथमः। समपाः ञुद्धाः। रिधौ पश्श्रतिकौ। गनी साधारणकैशि- 
कष्य । एतन्मेखजन्याः शुद्धदे्ची, माधवमनोहरी, मध्यममाम- 
रागः, सैन्धवी, कापिः, हुरेनी, श्रीरञ्जनी, दे वमनोहरी, मणिरजग 
परभेतयः। जयन्तिसेनरागो रघुनाधेन भेरवीजन्य इत्युक्तम् । 
तुरुजस्तु श्रीरागमेरे पठितवान् । द्वितीयो मेढः श्द्धनारः 
(वुख्जामते) समपाददुद्धाः। रिधः पटच्छरुती । अन्तरः काकली 
च गनी । उदयरविचन्द्रिका रागो नाटजन्यः। माखवगौट- 
स्तृतीयो मेः! अआन्धदेश्चा, छायागोल, ठक, फर्मञ्ञरी, 
मङ्गखकैशिक, मागघी, गौरीमनोहरी, मारवा, गौखषन्तु, पूर्ण- 
पव्वम, मेघरन्जी, माख्वीरागाः, ठतीयमेरज। इयाह | 

वेखावली चतुथं मेखः। अयं रघुनाथमते श्रीरागजः । सभ- 
पाद्शुद्धाः । रिधो प्रश्चश्चुती । गनी साघारणकाटस्यौ । 
वराली पद्मो मेः । शुद्धरासक्रो षष्ठो मेटः तज्नम्यो 
दीपकरागः। अस्य सपरिधाः शुद्धाः । गोऽन्तरः। भिषादः 
काकली । विकरतपव्छममध्यमः । 

शङ्राभरणस्सप्तमो मेटः। अव्र काकली निषादः । तजन्याः 
शुद्धबसन्त, सरुती परनोहरी, सामन्त, करञ्जी, पूर्णचन्द्रिका, 
सरसिन्धु, जुखावू . बिखाहुरी, गोडमलहारक, केदार, प्रभृतयः । 

काम्भोज्यष्टमो मेछः। तञ्जन्याः बरृहंस, नागध्वनि, तरङ्गिणी 
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बशमनोहरी, यदुकुखकाम्भोजी, नाटङ्रस्नी, कन्नड, नट 
नरायण, षाडवान्धाली, साम, मनोहरा, देवकी, मोहनकट्याणी. 
म्रभृतयः। 

भेरवी नवमो मेछः। समपदादद्धाः । रिः पञ्चश्रुतिः । गनी 
साधारणकैरिक्यो । तञ्जन्या आहरी, इन्दुघण्टारव, आनन्द्- 
भेरी, नागगान्धारी, प्रमुखाः । वीणाढक्षणे भैरवीरागस्य चतुः- 
श्रुतिकछो धैवतः । 

गुखारी दशमो मेलः। सर्वे शुद्धस्य: । तज्नन्यः शद्ध 
साधारित इत्युक्तम् । अये मरतमते सप्रद्धरगेष्वन्यतमः। 

वेगवाहिन्येकादज्ञो मेः) सरिमपाः शुद्धाः । धः पञ्चश्रुतिः, 
अन्तरकैरिक्यो गनी । अयं रघुनाथेन नोक्तः। 

सिन्धुरामक्री द्वादशो मेखः। सपरिधाः शुद्धाः। निगौ 
काकलीसाधारणौ । मध्यमो विकृतपच्नमः। एतन्मेटजन्यः 
पन्तुवराीव्युक्तम्। अय वेङ्कटमखिना प्रत्येकमेरत्वेनोक्तः । 

हेऽजुलिखयोदसो मेः । यस्मिन्निषादः काकटिस्तदन्ये शुद्धाः । 
गान्धारपच्वमभिन्नपञ्चमो तल्नन्यरागौ । 

वेसन्तभेरवी पञ्चदशो मेः । तल्नन्यो ककितपच्चमः। 
भिन्नषडजष्षोडसो मेः । सरिमपधाः शुद्धाः । निगौ काकली- 

साधारणो । भय रघुनधेन भेरवीमेठे गणितः। भिन्नषडज- 
मेखजन्यो भूपालः । 

देशाक्षी सप्रदक्षो मेखः। ऊायानारोऽश्रदश्चो मेखः। 

सारङ्ग कोनविंश्चतितमो मेः। सपौ द्धौ । रिः पश्च- 
श्रुतिकः। ध षट्च्छूतिकः । निषादः काकली । डुद्धमध्यम- 

गान्धार इति तुख्जेन निर्मिता नूतनसंज्ञा । उक्तं च तेन- 

शुद्धस्य मध्यमस्था गान्धारत्वेन कीत॑नात्। 
शुद्धमभ्यमगान्धार संज्ञास्येव मया कृता ॥ 

तोडी विरो मेटः । यस्मिन् सरिमपधाः शुद्धाः । गः साधारणः। 
निषादः काकछिः। वीणारहस्ये तोडिरागस्व कैशिकीनिषाद् 
उक्तः| कटयाणी एकर्विरो मेलः । सपो शुद्धौ । रिधोौ पच्वश्रतीं । 
गोऽन्तरः । प्रतिमध्यमः । निः काकलिः । 

श्रीकण्ठः 

अनेनैकादश्च मेखा अङ्गीकृताः। तेषु प्रथमो मुखारिमेटः। 
माखवगोढो दितीयः। शृद्धास्सरिमपधाः। गनी अन्तरंकाकली । 
श्रीकण्ठेनान्तरकाकली स्वरो प्रत्येक सार्योरभावात्पतषड़जमध्य- 
माविति संज्ञाय छतम् । रक्तं च- 
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अन्तरे कथिता नव सारी काकलिनि स्वरे । 
साद्य जायते यस्मान्नानुच्ल्यं भवेत्ततः ॥ 

अन्तरस्य स्वरस्यापि सुक्ष्पः काकठिनो ध्वनिः । 

विचार्यो विज्ञवर्येण पतादिष्पङजमध्ययोः 
पतादिसमयो (पदजमध्ययोः) स्सार्याविकैकश्रतिवर्जिन । 

अन्तरः काकली स्यातां तयोः प्रतिनिधी चती ॥ 

इति तन्मेटजन्याः म्हारी, पाड, वङ्गाटग्रमुलाः। श्रीरागमेटः 
तृतीयः । समपास्तवर शद्धा: । रिधौ चतुः श्रुती । निगो केशिकि- 
साधारणौ । तल्नन्याः माल्वश्री. धन्यासी, भैरवी, देव- 
गान्धारादयः | 

चतुर्थो नटमलः । मपा युद्धा । निगौ विश्रतिको च (रिध) 
पतसंज्ञकषडजमध्यमो । तथाहि लिः काकली । गान्धारोऽन्तरः। 
चतुःश्रुती। शुद्धनद्राद यस्तन्मल्जन्याः। 

पच्चमः कर्णाटगौडमेरः। समगपाः युद्धा: । निः कैशिकी । रिध 
प्छश्रतिके स्याताम् । रएतस्माज्न्याः कणाटवङ्गाटसामन्ताः, 
तोडीवसन्तभूपारवण्टारबाद्यः। 

षष्ठः केदारमेटः । समपगाः रद्राः । रिधौ पतायौ । (श्रुया- 
धिकौ) निचदुद्धः। वेटावलीनडनारायणशङ्कयाभरणाद यस्तदु- 

द्वाः। 
सप्रमो मल्दारः। सगमपोौं शुद्धौ । रियो श्रुयधिको । निषषदः 

काकली ¦ गै।डकामोद्याय उत्पद्यन्ते । 

अष्टमा देराशक्षीमेलः । सनो. पतसंज्ञो । गान्धारश्िश्रुतिः । 
समपाः शुद्धाः । 

नवमः कल्याणीमेरः। सपौ शुद्धौ । श्रुयाधिके । गान्धारः 
स्साघधारणः। कापोदहम्मीरप्रभतयस्तद्भवाः । 

दामः सारङ्गमेलः। सगमपाः उद्धा; । निषादः कैरिकी । समो 
पतसं ज्ञो । 

परमेश्वरः (वीणारक्षणकारः) 

अस्य वीणाटश्रणनामके प्रन्थे प्रथमाध्याये वीणालक्षणसुक्तम्। 

सेर विन्यासानुसार्यैव मेखानां रागाणां च छक्षणमुक्तम्। तद्रीणा- 

लश्चण वीणाप्रसङ्गे दत्तम । रागखक्षण गृहीतां संज्ञां वक्ति। 

यथा- 

ये स्वराख्िविधास्तेस्युत्रह्यविष्णुशिवान्विताः । 

एवे सेदाय सर्वत्र पयाल्ोच्य मनी पिभिः ।। इति 

ब्रह्मा शयुद्धस्म्ट.। विष्णुः अन्तरगान्धारः कैञ्चिकनिषाद् 
चतुःश्रुतिः । -शिवः षट्च्छुतिः साधारणगान्धारः काकलि- 

निषादश्च । 0 

वीणारश्षणकाराः 

माखवगोलखो मेटः प्रथमः । रक्षण तु । ` 

षद् जादिघेनुहरमेषसुमध्यपख्- 
ब्रद्याश्चसद्रगजपद्जमथाबरोहे । 

तद् व्युत्छमो भवति माटवगोटरागे 
संपूर्णनाम वहुकल्पनयनुरागः । 

अत्र घेनुः ऋषभः ¦ मेषो गान्धारः । गजः निषादः । धनु. 
हरेति पटच्छ्रुतिर्पमः। सगमपाः श्चद्धाः । सद्रगजेति काकली- (6 

५ 1. 
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निषादः । एतन्नन्याः. नादरामक्रिया. रेगुप्रि, राममनोहगी, 
सौराष्रमाटव्यः। | 

द्वितीयो नाटमटः- 

वर्हखिष्वेनु गिर शजगयुमध्यपन्न- 
काकल्यमत्पहरिरेवमथावरोटे। 

गान्धारवजंमपि राजति नाटरागे 
सम्पृणवाडवगणे गणितस्तु पूर्वः ॥ 

षट्जः छद्धः। रिः बट्ृश्तिः। गः साघारणः। 
पेवतः। निषादः काकली । 

अत्म 

तृतीयः श्रीरागमेद्धः | 

प्रडजश्चतुःश्रतिवृपोऽन्तरमेपश्चुदधः 
मध्यः पिकस्तदनु वै.दयनिपाद् एव । 

श्रीराग एवमथ वक्रगतिस्तु मेषे 
धैकेन वर्जिंततया स तु पाडवाख्यः ॥ 

अयमर्थः । सः युद्धः । चतुःश्रतिरिः। अन्तरा गः। मप 
शद्धौ । निपादः कैशिकी । घो ल्दुप्रः। 

चतुर्थः कटयाणीमेलः 1 

व्ही चतुवरेषहराजविरुदधमध्य- 
पच्चाच्युताश्वहरकुञ्नर एवमेव । 

कत्याणिराग इति रम्यमनेकभङ्गया 
सम्पूर्णमेव परिनन्द ति याज्ञवल्क्यः ॥ 

अस्यार्थः । प्रजः द्रुद्ध: । ऋपभश्चतुःश्रुतिः । साधारणो 

गान्धारः । प्रनिभध्यमः। युद्धः पच्वमः। धंवतः चतुःश्रुतिः । 

निषादः काकली । 

पव्वमद्रशङ्कराभरणमटःः । गृद्धः पडजः । ऋप्रभश्चतुः श्रुतिः । 

साधारणो गान्धारः ममौ शुद्धो । येचतब्यतुश्रतिः। निषादः 
काकली । | 

षष्ठो मैरवीमेखः । पडजः शुद्धः। चतुःश्रृतिरिपभः। 
गान्धारोऽन्तरः । द्धो पव्वममध्यमो । येवतश्धतुःशरुतिः। 
निषादः केदिकी । 
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सप्तमः काम्भोजीमेकः । सग्डद्धः । रिषभश्चतुःशरुतिः। 
गान्धारर्साधारणः । द्धौ मण्यसपच्वमो यैववश्चतुः धतिः । 
अवरोह कैरिकिनिषाद्ः। 

अष्टमः पन्तुवराीमेखः। रिसपधाः शुद्धाः । भस्साधारणः। 
अतिमभ्यो मः। निः काकली । चिल्लसेन एन गायति । 

नवमो सुखारिमेः। सः शुद्धः । रिश्चतुःश्विः । गोऽन्रः। 
मश्युद्धः पश्च । धश्चतुशरुतिः। निः कैशिकी भारोहे निगलोपः। 
भ्यं रघुनाथाक्तद्धि्नः । सं तु ्॒द्धसर्वस्वरः। 

वहामो बराछिमेटः। शद्धः खः। रिभ च डुद्धौ । प्रतिमध्यमः 
ष षद, 

पधा च शुद्धा । निषादः काकली । 

पृणांभिधे बहुरकर्पनया बराली 
रागे चमल्छृतिमनेक विधां वदन्ति । 

बद्यादिधेनु विधिमेष विरशद्धमध्य- 
पच्छादिषेवक्षिवदन्ति तदोऽभयत्र 

भादीति । ञुद्ध इयर्थः । 
तोडीमेर एकादज्ञः। स्री शुद्धौ । गस्साधारणः। मश्शद्धो 

धैवतश्च । केशिकी निषादः । पस्यलखोपः । स च कादाचित्कः। 
त्रयोदशो वेगवाहिनीमेरः। सरिग पाद्शुदधाः । गस्साधारणः। 

धेवतश्चतुःश्चतिः। निः कैशिकी । आरोहणे निखोपः। 
रशा भूषारमेरः । धसरिपाुद्धाः । गोऽन्तरः । ओडवो 

शारः ' 

चतुदेङस्सामन्तमेखः । समाः जुद्धाः । रेष्षटच्छृति. । 
गस्साधारणः। धवतश्चतुःश्चतिः । क्राकली निषादः । 

पश्चदज्ञो गोरमेखः सरिमपादञ्द्धाः । - गस्साधारणः । नः 
काकली । अवरोहे गोपः! धस्सवेधा टुप्नः। 

धन्ते परमेश्वर आह-- 
प्रसिद्धा मेलकतीरो रागराजा इमे पुनः। 
एतेषु मिकितान कांिद्रागान् वक््याम्यनन्तरम् ।। इति 

भस्य मते जन्यरागाः। मारुवगोख्जाः, नादनामक्रिया, 
रेगुप्तिः, रामामनोहरी, सीराष्टा, मालवी एते पश्च । भैरवी- 
मेरे-रीतिगोरनन्दभेरवीनयन्यःः ज।ताः। जयन्यां निर्वकः 
काम्भोजी जन्यास्सप्ररागा । नौटछुरञ्जी द्विविजवन्ती सररी- 
शुदधसावेरी मोहनयदुषुलकाम्भोजीकेदारगोटाः । 

शरीरागजाः पद्व । कापीमध्यमावत्युान्यठाणाबसन्वाः। तेषा 
लक्षणम्! 

कापिरागे छागगजौ श्रुतियुक्तं विरोषदः। 
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ततस्तु सध्यमावलया गान्धाराश्चविवजेनम्। गधलोपः। 
उशानिरागे गान्धारे वक्रव्ऽ्यौ विरिष्यते । 
शठाणायां घेवते तु श्रतियुक्कत्वमिष्यते । 
वसन्तरागे वक्रस्तु निषादश्वर उच्यते| 

तोडिज। । आभीरीपुन्नागवराली । कलस्याणीजन्यस्स।रङ्कः । 
वेगवाहिनीजन्या बेखावली । शङ्कराभरणमेखजः दशामः। नीरा 
बरी नवरोज् व्याणडाबिदरीकेदारकुरञ्जीकन्नडामनोहसेदय- 
चन्द्रिकापू्णचन्द्रिकाः। नीराम्बयामारोहे रिधौ टुपरी। अवरोहे 
गधो वक्रो । उ्यागडायामारेदे रिखोपो धोवक्रः । बिलषर्था मनी 
व्यो । केदारे धटोपः। इरज्ज्यामवरोहे घटोपः। कननडायां 
रिखोपः । मनोहरे आरोहे पो वक्रः । अवरोह मो वक्रः । उदय- 
चन्द्रिकायामारोदे गनी छप । अवरोहे रिपः । पूर्ण॑बन्दि- 
कायामवरोहे गनी लपती । 

वीणारहस्यकारः 

अस्य मन्थस्य प्रणेता क इत्येतावत्पयेन्तं न ज्ञातम्। मन्थनामापि 
पुस्तके न दश्यते । वीणारहस्यमिति नामास्माभिव्यैव्ाराय 
कल्पितम् । अस्य कत्ता प्रायज्चः साधैशतवत्सरात्पूरचं स्यावि- 
तूयते । प्रन्थेऽस्मिन् षोडज्ञमण्डखानि वर्तन्ते। तानि द्विसप्तति- 
मेर कतृमण्डलानामसंपूर्णं भागः प्रथमादिषोडरमण्डठपथैन्तमेव 
छिखितमासीदिति चोद्यते । त्लापि धीरराङ्कराभरणनटठभैरवादि 
मेखसंख्यां निश्चेतुं॑प्रयुक्तकट पयादिसंज्ञाविरोषाः छत्ापि न 
यन्ते । तस्मत्तःकटपयादि विरिष्टद्िसप्रतिमेरनःम्नामज्ञात- 
स्वात् ग्रन्थस्य कतुज।वितकारः तन्मेखकवेनिर्माणकाटासपाचीनः 
इति चोह्यते । भ्रन्थरीतिं सम्यक् ज्ञातं दवे रागलक्षणे उद्ष्धियेते। 
यथा- 

श्रीरागः। मेखाधिकारी। सम्पूर्णः। षड्जग्रहः । रागङ्गजातिः। 
मृषेना सरिगयपधनिस सनिधपमगरिस । माख्वश्रीः । श्रीराग- 
मेलजः। रिदीनः। ्राडवः। षडजग्रहः। मैना सगमपधनिसा । 
सनिधपमगष्ष । अन्यत्र माढवगीरस्य । शुद्धो रिः । गोऽन्तरः। 
इय चन्थधोरणी । तस्मादुदु य छिख्यन्ते विषयाः-- 

श्रीरागो मेखाधिकारी। तजन्या रागाः, माखवश्रीः कन्नदगौखः 
मणिरङ्गः हसेन; कापिः मुखारी सेन्धवी च । भार्वगौटमेखे 
दवितीयः तस्मान्नादरामक्रिया मेचबौकिः गौः मकरी (महरी) 
साठङ्गनाटः, फाडी, गुण्डक्रीक्सोराषटः बोली, शछदधसावेरी, 
गोरषन्तुः, गमफाबैक्तिः--एते जात्ताः ॥ 

तृतीयः काम्भोजिमेखः । एतस्मात् केदारगेरनारायणगीरख- 
बरकसनीखाम्बरीसामान्धाली मोहनयदुकुखकाम्भोजीनाट्रञ्जीं 
विखाकरीकन्नडाः - एतस्माजाताः । नाटीवरालीवसन्तभैरन्यः 
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प्चमषष्ठसप्तममेखाः । अष्टमो भरवीमेकः । तलना आहरीरीति- | शङ्काराभरणस्य रिश्चुतीकरणे इदोनिः 
गोख्दे बगान्धरीहिन्दोघण्टारवानन्दभरवीश्चुद्धधन्यासीधन्या - हरेनिः नि- शङ्कराभरणम् 
स्यः । नवमस्तोडीमेलः। तज्ने भूपालीपुन्नागवरास्यो । दज्ञम- शङ्कराभरणस्य गः-- तोडी 
र्सान्तमेटः । एकादशः पन्तुबराली । सारङ्गो द्वादशो मेः । तोडी ध- शङ्कराभरणः 
त्रयोदशः कस्याणीमेरः । आहय तयोदश्मेटेषु षदपच्ाशद्रागा शङ्कसयाभरणस्य म-- कस्याणी 
क्षिता । केषाञ्चि्क्षणानि दीयन्ते-- कस्याणी प-- काम्भोजी 

भैरव्या रिश्चतुःश्ुतिः । साधारणो गः । जुदा मपधाः। भिः काम्भोजी ९४. 
कैःरिकी । काम्मोभ्या. रिश्वतुःश्रतिैः। काकली निः। तोख्याः ५ क भेरवी 
डो ध = = । = भरना ५ म राङ्राभरणः 

द्धो रि साधारणो ग- 1 मधो डुद्धो । किकी निः । कल्याण्याः रङ्कराभरणस्य निषादृश्चतीकरणे रागो नास्ति 
रिश्चतुः श्रतिः। काकली निः । वसन्तभेरग्याः शुद्धो रिः। अन्तरो 
गः । शुद्धमधौ । वै.रिकी निः। वरालीमेस्य शद्धो रिः चतुः- 
श्रूतिगान्धारः। मः प्रतिमध्यः। धदडुद्धः। काकली निषादः । 
एषु लक्षणेषु सपनामापि नास्ति। षड्जस्तु तन्द्रीवादन एव 
ख्यः | बीणायां न तस्य स्ानमस्ति । पञ्चम एक एव । तस्य 
विकारो नास्ति। अनन्तरं मण्डखनि सन्ति। तानि द्विसप्तति 
मेलानुसारीणि । विदोषस्तु एकैकस्यां पङ्क्तो तयोदश कोष्ठानि 
सन्तः । तरयोदंडं भरहं तारसूचि । दिषु दादराकेष्ेषु पड्जस्थेकं 
कोष्ठम् । ऋषभस्य तजीणि । गान्धारस्यापि त्रीणि । मध्यमस्य दे 
पञ्चमस्येकम् । धस्य त्रीणि । नेखीणि | बीणायामिव परस्पर- 
क्ीनसवेन द्वादरीव खानानि। प्रस्तारबिवरणं वीणायामिव 
द्रष्टव्यम् । केषाञ्िद्रागाणां श्रतिस्थानविपयेयाद्रागान्तरजन्यत्वं 
विवतमस्ि। यथा- 

मोहनस्य यदि षश्रतिः तदा मध्यमावती स्यात्| तवर चक्र 

छिखितम् । च्रयोदशकोष्ठानि 

अय मोहनरागः। मध्यमावतीकरण यथा- 

ना ननन नन् 
प्रोहनस्य गान्धारश्रुतिः कृता चेत् हिन्दोखो भवति- 

|ब| |नि| [ख| | |ग| (म | |ष| 
अत्न मोहनस्य गकारस्थाने षड्जः । षड्जमारभ्य हिन्दोखजनक- 

स्वराः मोहनस्य गकारस्थानेषु परिताश्चेद्धिन्दोरस्स्यादिस्यूद्यम् । 

हिन्दोखस्य धेवतश्रुतीकरणं मोहनं भवति । मोहनस्य पञ्चमे 
शुद्धसावेरी । शुद्धसावेया मध्यमे मोहनम् 1 मोहनस्य धवते 

म | 
दा शद्गाायी । तादा लोर । रल्पो.र्खव्यत्मा । 

मैरवी चक्रं यथा- 

भेरव्याः 

भेरवी 
राङ्कराभरणः 

भेर 
हुदोनी 
भैरवी 
तोडी 

भेरवी 
कल्याणी 
भैरवी 
काम्भोजी ` 

तोख्याः 
कठ्याणी 

तोडी 

काम्भोजी 
तोडी 
भैरवी 
तोडी 

तोडी 
डङ्कराभरण 

तोडी 

हुशेनी 

इद डङ्राभरणचक्रम् । 

रिषभश्रुतीकरणे रागो नास्ति 

नि- 
नि- 

{डच यथा- 

रिशरुतो 
नि-- 

गा- 
~ क 

अ~ 

पू-- 

पू--- 

~ 

ग- 

नि- 
रि-- 

रङ्कराभरणः 
स 

भेरवी 

हुदोनी 
भेरवी 

तोडी 
| > ५५ 

भैरवीं 

कस्याणी 

भेरवी 
काम्भोजी 

भेरवी 

कस्याणी 

तोडी 
काम्भोजी 

तोडी 
भर्व 
तोडी 
रागो नासि 

राङ्राभरणम् 
तोडी 

हुदोनी 
तोडी 

मेखमेदनक्मः स्वराणां स्थानान्तरगमनेन उक्तः । यथा- 

केदारगौलमेखे भिन्ने कृते (उ्ययस्ते) गौरषन्तुरागस्स्यात् । 



वीणारक्षणकाराः 

केदारगीटः गोरुपन्सुः 

ओडवरागः जड्वरागः 

अत्र रि निखाने चारिते ? 
तथा यरक्ुलकाम्भोजी सवेरी यदिरिधयोःस्थानचर्ने न परि- 

वर्वितर्स्यात्। यथा-शुद्धरिः चतुःश्रुतिरिः। शद्धधः चलुःश्ुतिधः। 

विखाहरिगुम्मकाम्भोजीरागयोः प्रावर्तनम्। विखाहरेः रिधौ चतुः 
श्र्री-अन्यस्य रिधो ञुद्धो । 

भरवीशङकराभरणयोः गधनिस्वराणां परिवर्तने अवति शुद्धो 
गः पूर्वस्मिन् । अन्यस्मिन्नन्तरः। शुद्धः चतुः श्रतिधश्च। गुनिः 
कंष्िकीनिः। 

तथव कल्याणीरोडीरागयोः । रिगमघनीनां कस्याण्यां पूर्व- 
स्थानचर्ने तोडी भवति । यथा चतुःश्रुतिरिः शुद्धो भवति । 
प्रतिमध्यमः शुद्धो भवति। चतुः श्रतिधः शुद्धो भवति । कैरिकिनिः 
शुद्धः । एव मोहरेगुत्चिरागयोः नारीसारङ्गयोः नादीमञ्र्योः 
गौलान्धाद्योः वरालीमाख्वगोट्योः बीलीजल्कीडयोः, ` सारङ्ग- 
नटारभ्योः श्रीरागसुरसिन्ष्वोः आरभ्यन्धास्योः आरभीसारङ्ग- 
नाटयोः साममरहर्योः धन्यासिबेगडयोः काम्भोजी विखाहरयोः 
परिवर्तनक्रम उक्तः । प्रन्थोऽयमसमभ्रः ¦ 

वेङ्टाध्वरिवीणां 

अथास्मतकतिपितं वीणादय संदशेयामहे । 
निषशूपितायां वीणायासुपरि षदे म्रसारयेव् ॥ 

तन्त्िके पित्तख्मयी ताद्या लोहमयी परा । 
भादयायां तन्तरिका्यातु मम्द्रषड्जं प्रयोजयेत् ॥ 

तस्यां सरिगनामानः संगृह्यते तयस्य: । 
तन्तिका .† द्वितीयस्यां योजयेन्मन्द्रमध्यमम् ॥ 

तन्त्रीरिय हितीयेव शिष्टेखिख्यानपर्वमिः। 
योजनीया भवेन्मन्द्रवरालीमध्यमादिमिः ॥ 

एषा द्ितन्तिका वीणां वेङ्कटाभ्वरिकस्पिता । 
एकतन्त्याख्यवीणायां यारे पूवेमीरितम् ॥ 

परिभाणं प्रवाङस्य ताटङ्ञं चाच कीर्तितम् । 
पूर्ववच्छुतितन्तिीषु स्वरसंयोजनादिकम् 1 

स्यामेव हितवन्त्याख्यवीणायामुपरिखथयोः | 
तन्त्योः प्रथमतन्त्या हि मन्द्रषड्जो निवेशितः ॥ 

वेणिः 

तस्यां सरिगमामिख्यां श्णुयाम चतुःखरान् । 

तन्त्रिकायां द्वितीयस्यां योजयेन्मन्द्रपश्चसम् ॥ 

्रषट्यमवरिषट तु पूर्ववत्सर्वमव च । 
दवितन्बिका च वीणेव वेङ्कटाध्वरिकस्पिता ॥ 

तदेवमेकतन्त्येका दितन्त्यो ढे ततः परम् । 
गुद्धमेखाहयेकाऽथ मध्यमेखाभिधापरा ॥ 

तृतीया रघुनाथेन्द्रमेखाख्या परिकीर्तिता । 
आहय षड्धा वीणा जाता सामान्यतः पुनः ॥ 

तत्सर्वरागमेखेकरागमेकले स्वसेदतः। 
प्रत्येकं द्विविधा तस्माद्रीणाद्वादञ्च कीर्तिताः ॥ 

एकतन्ती द्वितन्त्यादि न्यवहारस्त्वसौ पुनः। 
उध्व॑तन्तीरपेक्षयेव न तिसः शतितन्बिकाः ॥ 

द्वादशेति कथ मेदाः पुटं निधा्यैते त्वया । 
गुद्धमेखा मधभ्यमेखा रघुनेन्द्रमेखकाः ॥ 
इति बीणाबयेऽप्यस्मिन् मन्द्रपश्वमसंगताः । 
तन्लिकास्सन्ति यास्तिखस्ताु मन्द्रस्मध्यमाम् ॥! 

निवेदय वीणालितय शकेयं कस्पयितुं पुनः। 
तिसृणामपि वीणानां भवेद्धेद्त्रये पुनः ॥ 

सर्वरागैकरागत्वभेदस्येवाथ योजने । 
पड्वीणारसाकमेतामिभेवन्तयश्टादरोति चेत्॥ 
सदयमेव भवन्त्येताष्षड वीणास्स्युने रक्तिदाः । 
तत्तो कणा ादशेवेदयस्माकं जयदुन्दुभिः ॥ 
दराद्ङस्वपिवाणसु भिद्यन्ते याः खल्ूपरि । 
तन्विकास्तासु सवासु चतुःग्धतिकतां गताः ॥ 
निवेश्यन्ते स्वराष्षड्जश्ुद्धमध्यमपञ्वमाः । 
नापरे संभवलदां विनिवेशयितं स्वराः । 
तथा सेनेव भ्येत स्थानवितयसंभवः ॥ 

वेङ्टमखी 

वेङ्ोलम्--उस्पटतिकरणम् 
कपारघू्णनं कत्वा यत्रोत्तानतया सतप । 
उरश्च खोकिते छुर्व्॑न्तराखगवत् स्थितः । 
तद्वद्धोरं भवेदेतन्नतप्र् परे विदुः ॥ 

वेणिः प्रबन्धः 

वृत्तैरुत्कलिकाभिश्च चांठेतं च विचित्रकम् । 
एमिर्विरचितं वृत्ते वेणिरियमिधीयते ॥ 

नान्यदेवः 



त्रेणिः 

वेणिः- वर्णारङ्कारः 
कर्योस्तु स्वराणां चेत्तिरावृत्तिभेवेतप्रथक् । 

. तदहे णिनामानमर्ङ्कारं मनीषिणः ॥ 

ससस रिरिरि गगग ममम पपप धघघ निनिनि. 

--अवरोदही 
निनिनि धधध पपप ममम गगग रिरिरि ससस, 

पण्डितमण्डली 

वेणी- गीताङ्खम् 
द्वाभ्यां ञयश्रताखाभ्यां चूकिका भवति । यथा-- 

शशिगुणमङुटे त्रखोक्यतनु स >< वा >< ती >< तम् >< । 
सवा ><का>.रं "< सुक्ष्मा>< चिन्त्यं । स. स्वे” 

नान्यः 

वेणुः - वणाल्द्गारः (सञ्चारी) 
भादयखरं दिरुचाये द्विचतुरथ॑त्रतीयकान् | 
कलेकान्यास्तयेकेकयागद्धेणुः प्रकीर्षितः ॥ 

सासरिमागा, रीरिगपामा, गागमधापा, मामपनीधा 
मोक्षदेषः 

मन्द्रो द्विय॑ब गायेत युगं तुयं वृतीयकम् | 
सकृदेकेकदानास्स्युरन्या वेणौ कटाः किल ॥ 

जगद्धर: 

वेणुवाद्यरशक्षणम् 
सजीवश्नैव मिश्रश्च निर्जीव इति च विधा । 
रागो भवति तवाद सजीबो नरकण्ठजः ॥ 
मिश्रः स्याद्रेणुसञ्ातो निर्जीवो वैणिको भवेत् । 

मूखशक्या द्रता ग्रोक्ता वेणुदे शदृताह्या ॥ ! 

शिरस्येकाङ्कटे यक्तवा सुखद्रारं विधीयते | 

मुखद्वारादधस्तात्तु चुष्पष्ठ्ङ्गुखाव्रधि ॥ 

अष्टरन्ध्राणि वेणौ स्युः चतुष्पष्टय ङ्गछान्तरे 
यवमानमधस्याञ्यं सवेरन्धरविधिस्तवयम् ॥ 
देशष्षषटयङ्खटो ज्ञेयो दरतो व्य॒नद्यताधकः 

कृष्णस्य वाः षटूतरिटो माह इद्यभिर्ीयतं ॥। 
विशद ङ्गरको वेशः कषमय स्मान्महोद रः । 

चतुविंशाङ्गलो सक्तो वरि कोऽष्टादगाङ्घुलः । 
इति सप्रविधाः प्रोक्ताः यथावदवि वेणवः ॥ 
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[१ । 

वेणुः 

वेणीधम्मिह्धः शिरः 

वेणीकरतास्तथा मुक्ताः बद्धाः स्ञ्धकचां मताः । 
मोटको जूटने वीरगन्धर्थिककस्तथा । 
नारङ्गी चेव धम्मि्धछुन्तरस्समिवृत्तकः । 
याग्रन्थिः कुराप्रन्थिः ब्रह्म्रन्थिश्च गुम्भितः॥ 

मूलमन्थिस्तथा मध्यग्रान्तप्रन्धिस्तयैव च । 
इलयाखनेकरश्चैव ज्ञातव्याः संयत।: कचाः ॥ 

कुम्भः 

वेणीबन्धनिकम् - नृत्तकरणम् 
एकपादवे स्थानकं स्याच्छिर उद्वाहित मतम् । 
तिखकस्तु तद्रा हस्तः टष्िरुदोकिता मवेत् । 
उरुवेणी भवेचचारी वेणीबन्धनिकं हि तत् 

तिरको हस्तः यथा-ऊरुवेणी गतिः 

कृत्वोवेस्ि्िकं पाद पादवाभ्यां फुरुते यद् । 

चरण धर्षणं भूमेरूरुवेणी भवेत्तदा ॥ 
लिपताकाहवयौ हस्तो ठटाटष्टदयस्ितो । 
अन्योन्यामिमुखौ प्राज्ञः तिलकास्यः समीरितः ॥ 

वेणुकारवः- मेटरागः (नररैरवीमेटजन्यः) 
(आ) सरिमगमपनिस, 
(अव) सनिधपमगमरिस. 

म 

वेणूनां सवनप्रयोजनम् 
म्रातः सवन यत्र स्यान्मध्यग्रामामिघे वेणो | 
न्माध्यन्दिनिमिति च ज्ञेय पाट सदा वदो ॥ 

माध्यन्दिनामिधान खाने स्याद्यत्र मध्यमे म्रामे | 
ज्ञेयं तृतीयसवने तं षट्जग्रामिक वेणी ॥ 
माध्यन्दिनं तु मध्यग्रामाङ्धुतवे्रुगोचरं सततम । 
प्रातस्सवनमिदोचगान्धारम्रासिकते वेणो ॥ 

गान्धारम्रामकमपि तृतीयसवनं द्रयोस्तु न भवति । 
अनयोः ग्रातस्सवने गान्धारमरामवेणयुपु न भवेत् ॥ 

नान्यः 

गान्धारमरामवेगु- 
, 

षड्जमग्रामवेगरु- मध्यम्रामवेणुः- 
प्रातःसवनम्.- -- 

माध्यदिनिसवर्न- प्रातःसवनम् 

तृतीयसवन- मध्यदिन- ्रात्रःसवन 
दृतीयसंवनं ॥ 

नन्य; 



चेतिका 

वेतिका-अङ्गठिमूषणम् 
सष्ष्मकटकरूपा 

वेदः 

६४२ 

सङ्गीतमकरन्दकतां । प्रसिद्धशिबाजी महाराजस्य पितुः षाह- 

महाराजस्यास्थानकविः । तस्य वश्चस्तप्य म्रन्थान्ते वर्णितः । 
१६०० कालः 

वेदाग्जिनी -मेरुरागः (षीरशङ्करामरणमेरुजन्यः) 
(आ) सगमसपमधनिस. 

(अव) सनिधपधघमगरिस. 

वेदाम्बरी मेख्रागः (च््रवाकमेखुजन्यः) 

(आ) सरिगरिमगमनिधपनिस. 

(अव) सनि घ निषधपमगरिगरिस. 

वेनकतुष्टम्- देचीनृत्तम् (उडुपाज्गम्) 
हदये शिखर दन्द स्थानके चतुसपरके । 

सूट. कृत्वा विशिष्टां च च रि तु ततश्चरेत् ॥ 

वेष्टनेनारपदाभ््रा ौषठवेन सहाचरेत् । 
मध्यमानेनादिताखात्तियेरमनसुन्दरम् ॥ 

भयाचकितया दृष्टया पार्वयोगेतया भवेत् । 
एवमङ्कान्तरेणेवं दक्षिणं पादछ्टरनम् ॥ 

विधाय मण्डले स्थाने स्थापयेद् हदयस्ले । 
५ [ ९ [4 

वास च शिखरं हस्त प्रसाय दक्षिणं करम् ॥ 

दक्षपादवे कुच्छिते स्याच्छिखरद्ितय हृदि \ 
विशिष्टं पूर्ववत्तत्र चारीं छरयान्नटेश्वरः ॥ 

एवमङ्कान्तरे काथ ततस्सम्मुलमाचरेत् । 
दक्षपारर्वे पताकस्य प्रसारो हदये तथा ॥ 

वामे च शिखरं न्यस्य तत ऊध्व पताककम् । 
करत्वा वामे दक्षिणं च प्रसाय त्रिपताककम् ॥ 

पुरतो दक्षपादस्य सूचीं कृरवैकपादतः । 
दक्षिणावर्वतः पश्चात्तिरिपं तु माचरेत् ॥ 

दक्षपार्यवे प्रसायोऽथ दक्षिण चं पताककम् । 
हृदये बामदिखरमेवं कतवा चक।रणम् । 
ख्याते बेनकतुद तस्सङ्गीतक्ैः पुरातनः ॥ 

मख 

रः । 

वेरकुली 

वेपथुः - चित्ाभिनयः 
भाटोकिताख्या दृष्टिश्च परावृत्त धुतं शिरः। 
पादर्वोभयोभेष्टिहस्तचरनं वेपथुभेवेत् ॥ 

विनायकः 

वेपथुव्यञ्जकम्--चारकः 
एकस्मिन्नामिदेशस्थे हस्ते तियैगविरोकिते । 
खस्यापराङ्ग बटन भावातिशयब्हितम् ॥ 

करोऽन्यः छ्रुरुते यत्न तथवाङ्गान्तरेण च। 
क्रियते यदि तत्प्रोक्तं वेपथुव्यज्ञकं बुधः ॥ 

। वेम; 

वेमभूपालः | 
सङ्गीतचिन्तामणिकारः । अयं कोण्डवीरिनगराधीश्चरः । 

रेडिव॑शीयः। अनेन, अमरुकरातक>्याख्या, गाथासप्तश्यमेक- 
शतकस्य व्याख्या, साहियचिन्तामणिः, इत्येते मरन्थश्चिः कृताः । 
अस्य दिग्विजयप्रह सनारूपं वीरनारायणचरित वामनभटूबाणेन 

रचितमस्ति। संस्क्रतान्धप्राछतादि कवीनां वेमः पोषकः । ॐ- 
प- ९४०० 

वेखरटलः- रागः 

युज्नितो धनत्रयो रागात् गेयो वेखाउलदुभे । 

वेलावलिः-- दसः 
करोऽये श्छिष्टुकखो वेखावल्यां प्रयुञ्यते । 

याज्ञा 

रागः 

धेवतांराग्रहन्यासा सर्वदा षड़जकम्पिता । 
मन्द्रगान्धारसंयुक्ता निषादबहुखा तथा ॥ 

स्वरेश्च सप्तभिः पूण तारपश्चमपीडिता । 
वेखावलीति विख्यातो रागस्सोममहीयुजा ॥ 

सोमेञ्वरः 

रागः--स्तम्भती्थः 
वेरावली स्तम्भती्थों त्रिधा चोप पवर्जितः। 

त्रिधेति ग्रहांशन्यसिषु धकारः । 
मदनः 

वेलाङली- राग 

धांरान्यासग्रहा पूणां धतारा मन्द्रमभ्यमा । 
शङ्खं च भोगवधेन्या भाषायाष्षड़ज $भ्पितः । 
वेखछुलीति विख्याता वीराद्धतरसादिषु ॥ 

मोमरोजः 



अरधूटी ६४३ । वेरावली 

मुख्या वेाछ्ुी भाषा तिषा धेवतसंयुता ) _ मैररागः 
५५९ वेगवा्िनी मेखजोऽयं रागः । 

वेराधूली--रगः वेावल्यामजो वक्रः स्यादल् त्ववरोहणे । 
अथ भोगवतीनास्ना कक्कुमप्रभवोच्यते । सदी वेगवाहिन्या गीयते वैणिकोत्तसैः ॥ 
वैखाधूली तदङ्क स्यत् संपूणो ससमघ्वरा ॥ परमेश्वरः 

धेवतांरग्रहन्यासा तारयेवतसंयुता । _ रागः 
मध्यमेमन्द्रता प्राप्ता तथा षड्जे प्रकम्पिता । धेवतारिम्रहन्यासा पूणां वेखावली मता । 
वेखाधूलीखक्ष्म.-- निणींतं त्तिखादिभिः। र पौरवी मूरैना यस्यां रसे वीरे प्रयुज्यते ॥ 

हरिः दामोदरः 

कष्कभप्रभवा भाषा या प्रोक्ता भोगवधेनी । _ पथमरागः 

वेखाधूरी तदङ्ग सयात्परिपूणा समस्वरा ॥ भाषायां ककुभोद्धवा निगदिता प्राग्भोगवर्ैन्यहो 
धेवतांशम्रहन्यासा निारा मन्द्रमध्यमा ¦ तस्या अङ्गमिदं समस्वरकृतं वेखावलीनामतः। 
षड्जेनाकम्पिता चेयं विग्ररम्मे नियुज्यते ॥ ॥ र्ना भना ते न न्यासांसग्रहतारधेवतगता पूणां गमन्द्रा वुधे- 

1 । गोतव्या किट विप्रङम्भ विषया षड़जप्रकस्पान्विता । 
अस्मिन् रगे तारलं वेवतस्येति हरिपाटः । ॥ मोक्षः 

वेटावरी-मेरूरागः भओरीमनोहरीमेख्नन्यः) _ मह्लरागः 
(आ) स ॥ गमपधस. ककुभ्या भोगवधैन्या जाता वेखावली तिधा । 
(अव) सनिधपमगरिस. ऋ तारषड्जा कम्पषड्जा पूर्णा शञरदि गीयते ! 

। वेखावस्या मध्यमः स्यान्मन्द्र इयपरे जगुः ॥ 

--मस्रागः (केदारमेकनः) कुभ्या-कक्कभजा भाषायाः। वधेन विरोषणम् । चिति प्रातर्वेखावली पूणां यदांशन्यासघेवता । नु ंसपहन्यासेष व | # 
प्रयुज्यते रसे वीरे रिपाभ्यां वा विवर्जिता ॥ ^ भदमाषवः 

। श्रीकण्ठः +. 
| ह 

-मेरूरागः 4 
अङ्गे च मोगवधेन्या वेखावस्यसिधा च सा। वेलावस्यां गनी तीत्रौ मृेना चामिरुद्रता । 
विप्ररम्भे धतारां च गमन्द्रा च समस्वरया ॥ आरोहे मनिदीनायामेञ्ञः षड्जो बुधः स्मृतः । 

शवरोहे गवजो्यां कचिद्रान्धारमूेना ॥ 
न भ --प्र. रागः 

प्रातर्भया । भहोनिलः स ध 
या सा वेखावली प्रोक्ता वेखवस्या समुत्थिता । 

रागः धेवतांशग्रहन्यासा मन्द्रकम्पितमध्यमा ॥ 
गान्धारावधितारा मन्द्रा पूणां समस्वराभोगा । मोक्षः 
वेखावछिका धव्तसांशन्यासम्रहेभेवति ॥ 

म्मी 

8 --रागः (वरो वादनक्रमः) 

समस्या च पणा च ग्रहश्न्यासंधवता | 
तारमन्द्रा च गाभ्पारं यावद्वेखावली भवति ॥ 

मतङ्गः 

वैवतांराप्रहन्यासः समन्द्रा च सम्ठरा । 
शङ्गारे कर्णे चैव गेया वेकावली बुधेः॥ 

नारयणः 

धैवतं स्थायिनं कृत्वा दविःपरं घु बादयेत्। 
तं च भुयो वादयिन्वा ततः प्राञ्च समुच्चरेत् ॥ 
तस्याथ वाद् यित्वाऽथ पूरव पूव स्वरं जेत् । 
तं विलम्ब्य तदधं च प्रकम्प्याहय त मुहुः ॥ 

५ (9 

कम्पयित्वा च तप्पूवे तस्याधं द्राघयेत्ततः । 
ग्रहे स्वरं "०७ ४॥ ८ ॥(- | | वषि ४ ५ । 
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्ाव॒रध्वप्रितो छस्वा द्वितीये स्वरमेय च । 

प्रह सप्र परं चोक्तवा तृतीय चे प्रकम्पयेत् ॥। 

ग्रह्माध्सय प्रहे चापि वादये सुहमेहुः। 

कम्पयित्वा वती चेत्तदधस््यै विखम्बयेत् ॥ 

ईषद्धिरम्ब्य तदनु स्वरं शषा द्वितीयकम् । 

ग्रहे यदा भवेन्न्यासो वेखावस्यास्तदा भवेत् । 

स्वलानमायं वशेषु तृती योऽस्या ग्रहो मतः ॥ 

वेखावरीरागध्यानम् 
विधाय सङ्केतमिर्य प्रियेण 

दे्ोसद्रूषणमुद्हन्ती । 

स्मरं स्मरन्ती स्मरकामिर्नःमा 

वेटावली रयामततुर्चिभाति ॥ 
श्रीकण्टः 

सद्केतदीक्षां दयिनस्य देतत्वा 

वितन्वती भूषणमङ्गयषटः । 

मुहः स्मरन्ती स्मरमिष्टदैव 
वेखवली नीखसरोज कान्तिः ॥ 

संगीतसरणिः 

अस्या वेराहरी, वेखवलीति च नामनी दृश्येते । 

पीटधिताया निजनायिकायाः 

समीपदेशे जख्पात्रधारिणीम्। 

चित्राम्बरा निम्नगताङ्करेखां 

वेखाहूरीं मे मनसा स्मरामि ॥ 
रागसागरः 

वेष्धितभ्रमरी- भ्रमरी 
व्रणौ स्वस्िकीषुर्वन् परितो वेदयन् कर । 
्राम्येद्यत च तामाहुः वेहितभरमरीं बुधाः ॥ 

वेभः 

वेषभीतयपराभ्रयि- नम॑ः 
वेषावखोकनोत्पन्नभीया यच्च रसान्तरम् । 
याति नम तदेवाह वेषभीदयपराश्रयि ॥ 

। | सर्वश्वरः 

वेषन्यतिंकरम्- नमं 
नैपथ्यसंविधानेन प्रणथवेशभाषणम् । 
करोति यत्तदेवात्ञ वेषन्यतिकरं स्मृतम् 

सरवेरः 

वेष्टनम् पदपाटः 

वेष्टन स्यारिष्यतस्याङ्गेः पादेनान्येन वेष्टनात्। 

वेष्टिमः पुतः 

वेष्टिते चैव यद्र वेष्टिमस्स तु संक्ञितः। 

भरतः 

वेसरषाडबः- रागः 
घड्जमध्यमजालयाऽसो सषटो वेसरषांडवः | 
्रदेऽरो मध्यमो न्यासे काकस्यन्तरसंयुतः ॥ 
सावरोदी ्रसन्नान्तो मध्यमादिकमृछेना। 

संपूर्णो रक्षितश्चायमेवं बेसरषाडबः ॥ 
इरिः 

मध्यमां मध्यमान्तो द्विश्रतिस्वरवर्जितः। 
शुद्धषडज विधायुक्तो विष्णुकारण (देवतः) ॥ 
षड़जस्वरस्य संवादात् तस्य न्यासांशयोगतः। 

श्रृङ्गारे षड्जमध्यायां ज्ञेयो वे सरषाडबः ॥ 

मभ्यमांशस्तदन्तश्च षडजमध्यासमुद्धवः। 
दिश्चतिसवरहीनश्च भवेद्रेसरषाडवः ॥ 

मध्यमाराग्रहन्यासः षड्जमध्यमिकाभवः। 
दिशरुतिसवरहीनोऽपि काकल्यन्तरसंयुतः ॥ 

वेसरषाडवो रागो मतङ्गमुनिदर्चितः। 

्रङ्कण्डः-गीतारङ्कारः (निसासरुकमेदः) 
द्रतदन्दरं गुरुदढन्दं भवेत्ताले सुकुन्दके । 

घनेन गेयो वेकरुण्डो हयो वेकरुण्ठको भवेत्| 
सङ्गीतसारः 

वैकुण्टविरासः- चारकः 
विधाय टट पूवे बामदक्षिणपाश्वैयोः। 
पञ्चाह्विदिष्चु विदठन् छुरुते चेद्रतागतम् ॥ 

एकः करस्तथान्योऽपि पयायेण भवेधंदि । 
चैक्कण्टकविरखासास्यश्चारकस्तद्िदां मतः ॥ 

शये चारकः अश्ञोककलिनोथाम्यां “ कुण्डकिचार ” इति 
पठितः, छक्षण तु समानमेव । 
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वैजयन्ती 

वैजयन्ती - मेर्रागः 
षटूच्छृतिरमभ्यमो यत्न घेवतः कोमलो भवेत् । 

निषादस्तीत्र आस्यतो वैजयन्ती रिपूर्विंका 
भरोहणेऽवरोहे च कादावित्कौ गधो मतौ ॥ 

द्वितीयग्रहरीत्तरगेया । 
महोबिलः 

पूर्विकेति । शरुतिद्रयपरियागात् पूर्वः । 

वेणिका श्रुतिः 

पच्वमस्य द्वितीया श्रुतिः । मण्डलीमते तारपञ्वमस्येव । 

वेणुकी- श्रुतिः 

तारर्घभस्य प्रथमा श्रुतिः। पाशः 

वैतारीयम् - मालिब्रे्तम् 

विषस-षण्मात्रिकगणः एकः र रुग, 

सम--अष्टमत्रागणपकःरटग, 
पिरहाङ्गः 

वैदभी-मेररागः ८ हनुम्तोीमेरजन्यः) 
(आ) सरिगमपधनिपस. 

(अव) सनिधमगरिस, 

वैद्योतम् _ -देशीनृत्तम् 
इदं वेपोतमिति कचिदुक्तम् । 

विधुते कम्पितं यत्र स्याद्रेवकषतुष्टयम्। 
शिरोभ्रीवाहस्तपादकम्पनं रेचकं विदुः ॥ 

 आन्ध्रकणीटभाषादिध्चवधातु च नयति । 
मध्ये केुृत्ते रञ्जकं खस्यसुन्दरम् । 
वैयोतास्यं तदा यत्त रसजं रष्टिसोख्यदम् ॥ 

वैनतेयः- तानः 
षड्जग्रामे रिपदीनोड़वः। 
गसनिषधम. कुम्भः 

वैरिश्वकपारगानम् 
रागे तथेष्टताङेन गीयते करणे रसे। 
वैरि पञ्चमं गान शुद्धसाधारितामिषे ॥ 

त्रिपुरयुवतीलयादिगानम् । कुम्भः 

मज; 

६४५ वैशाखरेचितम् 

पैवभ्सम मू-सात्तिकमावः 
दीतक्रोधभयश्रमसेगङ्कमतापञच च वैवण्यैम्। 
मुखवर्णपरावरया नाडीपीडनयोगतः । 
| नेतव्यं 

वेवण्येमभिनेतव्यं भ्रयलनात्तद्धि दुष्करम् ॥ 
भर्तः 

वेवण्यं शीततापभयक्नोधशोकैसुत्पद्यते । 
तन्मुखच्छाया विपयेयेण दरयेत्। 

सारइरः 

2 £ वेबण्येमातपक्रोधन्याधिशी तभयञ्कमेः । 
, भङ्गकादयाद्ध सोन्दयैविष्ुवयेः स वण्यते ॥ 

भावमा 

--चिलामिनयः 

रटोकिताख्यदरीष च मा टष्टिर्विधीयते । 
विदरतः कर्तंरीस्वस्िः पुरोभागे त॒ कर्तरी ॥ 

सूचीहस्तं चाख्येच्च वेवण्यस्य प्रदरौने । 
विनायकः 

वैराखम्- स्थानकम् 
चरणो उयश्रपक्षस्ी साधेताख्यान्तसे । 
ऊष निषण्णो गगने साधेताखत्रयान्तरे ॥ 
यत्रेतरस्थानकं ज्ञेयं वेदाखं स्कन्धदे वतम् ! 
विनियोगस्तुरज्ञाणा युद्धादौ प्ररे तथा ॥ 

रङ्गप्रवेशे स्थूडानां खगानामपि दरोने । 
वाहने वेगदनि च वाजिनां कचितो बुधः ॥ 

विमद्।श्चः 

व्यायामे निगमे स्थूलमङ्ञे बाहनवाहने । 
उ [य 

एकारल्लिमितान्तराटसरटायष्टीवमीषद्रहिः 

पार्ष्णिः प्राञ्चरपाद्सादरछृतं स्थेयाऽविवृत्तस्फिचम् ¦ , 

मध्ये वर्तितमूर्तिनाकुरचरस्संपृणपूवापरं 
स्थाने खानघृतोन्नतस्िरमुखं वेश्ाखमाहुवधाः ॥ 

कोद्ण्डमण्डमे 

वैशाखरेचितम्-- करणम् 
वैराखस्थानकं छुर्वन् ग्रीवापादकटीकमात् । 
रेचयेधतं तद्धैरैः प्रोक्ते वैराखरेचितम् । 
वैष्णयं सथानमवादौ प्रोक्तं कीर्निधरादिभिः ॥ 

ज्यायन. 



वैशा खरे चितः 

वरश्राखरेचितः- अङ्गारः 
वेाखरेचितनूपुरभुजज्त्रासितोन्मत्तमण्डलस्वस्तिकनिषु्टको- 

शदत्ताक्षिप्रोरोमण्डरकरिहस्तकटीछिन्नानामेकादङ्ानां करणानां 
क्मास्प्रयोमे वैशाखरेचितः । । 

शाब्गः 

वेश्युक्री --मेररागः (विश्वम्भरोमेरुनन्यः) 
(भा) सरिगमपधनिस. 

(अव) सनिधनिपमगमरिस. 
मज्ञ. 

वैष्णवम्- देशीखानम् 
समस्तस्य पादस्य पुरोऽद्खिः फख्ितोऽपरः । 

मनाक् प्रसारितस्तियेगङ्गलिरपष्ट भूतल; । 

स्थानं तद्ेष्णव ज्ञेयं विष्णुरूपनिरूपणे ॥ ` 
| वेमः 

वैपम्यम्- रक्षणम् 
प्रयक्षमिति यत्रैकः परोक्षमिति चापरः । 
मन्यतेऽभिमतं वस्तु तद्रेषम्यमिति स्मृतम् ॥ 

यथा-उत्तर चरिते, एष खट स्वप्न एव स्यादिति रामबाक्यम्। 
मोजः 

वैष्णवम् सानकम् | 
एकः पादस्समो यल सपक्षे च्यश्चितः परः। 
साघेद्धिताखन्तरितो जङ्घा किञ्िन्नता खिता ॥ 
विष्णुदे चतमेतच्छ्यदविष्णवं सौष्ठवाञ्चितम् । 
उत्तमेमध्यभः पुंभिः प्रयोज्यं मुनिसम्मतात् ॥ 
प्रकृतिखस्य संखपेनैके कार्यान्तरान्विते | 
प्रयोज्य ्रतिरीषेण विष्णोरित्यपरेऽभ्यधुः। 
अपरे नास्यकर्तेति सूत्रधारादिना जगुः ॥ 

कुम्भः 

बष्णवाश्ितम्_ नृत्तकरणम् 
वेष्णवे श्धानक तियैक् नतोन्नतशिरस्तदा | 
इङ्किता रक तद् प्रोक्ता करावुत्तानधञश्चिती । 
छुश्चिता च भवेच्चारी करणं वैष्णवाञ्ितम् ॥ 

नन्दी 

दङ्गिता दष्ियथा, सहषङ्गिता दष्िस्स्यात्कटाक्षचलनक्रमात् | 

दैष्वीवर्तना 
नासमात्रप्रसिद्धा ; ८ ` क्धिनाथः 

वैसारः- वाचपरवन्धः 
खण्डाः प्रथगातोद्यवायर्वेसार उच्यते । 

वेमः 

वैहायसम् गीताङ्गम् 
विहायसां पक्षिणासुभाम्यां गमनमिव भुजाभ्यां गमन 

हखभ्यां सम्याताकभेदेन स्थापनम् । यथा-रिव भस्मगान्च 
सितभुजगहार भ्रितदरृषभगमनशतवुद्धिनमितनिरुपमसुर्िमलुप- 
मकान्ति-इति द्वादञ्चगणै भवति । 

नान्यः 

व्य॑सितम्- करणम् 
आलीढं खानकं हस्तौ स्यातां वक्षसि रेचितौ । 
सहोदे्टापवेष्टाभ्यां मूधैन्यधौमुखो कमात् ॥ 
विप्रकीर्णत्वमापन्नो यत्र तद् व्य॑सिते मतम् । 
मारुतिग्रमुश्ठम्रोटप्रवगमपरिक्रमे ॥ 

ज्यायनः 

पाणिसुद्रेष्टय यत्रेकोऽधोगतो विप्रकीर्णितः। 
पराव्रूय परस्ताटक् उध्वं हृदयगस्ततः ॥ 
उत्तानितो रेचितस्स्यादेकोन्योऽधोमुखस्तथा । 
स्थानमालीढसंज्ञ चेत्तत्तद्ा व्यसितं मतम् । 
नियोऽ्यं वायुसू्वादिडहत्कपिपरिकमे ॥ 

भशोकः 

व्यक्तः- गीतगुणः 
क्रियाकारकसंयुक्तं सन्धिदोषविवर्जितम्। 
ग्यक्तसवरसमायुक्तं उक्तं पण्डितसम्मतम् ॥ 

सोमेश्वरः 

व्यक्तिः- वेदो एूकारगुणः 
व्यक्तः प्रोदोऽगश्छथग्ैव, कुम्भः 

व्यञ्जनः- वीणायां धातुः 
द्रञविधोऽय, पुष्पं, कटं, तट, बिन्दुः, अनुखनितै, 

निष्कोटितं, उन्मृष्ट, अवमृष्ट, अनुबन्धनं, व्यज्जने-इति ॥ 
भिन्नाङ्गलिमरहारेण धातुव्येज्ञनसंज्ञकः । | क 

भयं दशविधः 

व्यतिकरः- रसगतिः 
समकारसमुत्पन्नेखिसिद्राभ्यामथापि वा | 
रसशेद्रयतिकीर्येत सं तु व्यतिकरः स्मृतः । 

दारद्ातनयः 



-व्य्रत्यासताडितम् 

व्यत्यासताडितम्- पादमणि 
अङ्गलीपरष्ठभागेन पादस्यकस्य यत च । 

अपरस्य तलेनाऽपि पादं उ्यलयासितक्रमात् ॥ 

तिष्ठन् सा दिक् च गच्छन् वा महीं सन्ताडयेन्मुहुः। 
व्यलयासताडितं तत्तु चृत्तन्ञैः परिकीर्विततम् ॥ 

वेमः 

व्यथा 

दुःखाविष्टतया स्थान व्यथा नाम सरीरिणाम् । 
कार्याक्षमस्वे चित्तस्य विषादादुरपीडनात् ॥। . 

भात्रावरवेक 

नव्यपेक्षा--मक्तिः 
परस्परं पदाथाोनामाकांक्षा स्याद्रयपेक्षणम् । 
तत्रासिधानिकी नेयायिकी नैषेधिकी च सा॥ 

तत्र श्रतिसमाख्या समुच्यातिदेशादिमिरमिधीयमाना भ्ाभि- 
धानिकी । ॐह विपयेय विपरि णामाध्याहारवाक्यदरोषव्यवहित 
करपनादिमिरुपकरप्यमाना नैयायिकी । निषेधवचनतो नेषे- 
धिकी भोजः 

सा व्यपेक्षा पदाथानां आकांक्षा या परस्परम् । 
या चक्रिया कारकादिभावेनान्वययोग्यता। 

रारदातनयः 

व्यभिचारिणः 
ठयसिचारिण इति कस्मात्) उच्यते। वी-अभि--इत्येता- 

बुपसर्गो । चरतौ धातुः विविधमाभिमुख्येन रसेषु चरन्तीति 
व्यभिचारिणः । चरन्ति नयन्तीय्थः । कथ नयन्ति यथा सूये 
इदं नक्षत्र अभ्रु वासरं नयतीति । न च तेन बाहुभ्यां स्कन्धेन 
वानीयते । किन्नु छोकप्रसिद्धमेतत् । यभेदं सूयानक्षत्रमिदे वा 
यवमेतेव्यभिचारिण भरतः 

व्यभिचारिभावः 
ठयभिचारिणो हि खोके रयादः स्थायिभावस्य संहकारिरवेन 

प्रसिद्धाः ! कथमेषां खायिभावस्य सहकारित्वमिति चेत् न्मः । 
ते खदु तस्य तस्य सथायिभावस्यानुभावान् यथास्वमनुप्रविर्द्धिः 
समानधमरात्मीयानुभयिः वृद्धिस्समनिस्सर्वेषामिति न्यायादभि- 
वधेयन्तः तेरप्यनुप्रविष्ठाः आत्मीयाञुभावानां आत्मनैवोन्नीयन्तः 
स्थाय्यनुकूटविभावोत्पन्नतया स्थायिभावतामेव स्थायिन एवार्थ 
वर्तमानाः तथा तथाते तं रसमुपचिन्वाना विविधेन प्रकारेण 
रसं प्रयभिमुखीभूय चरन्ति । यथोक्त - 

विविधं ह्याभिमुख्येन चरन्तो व्यभिचारिणः 
स्वधर्मस्यापेणेनव पुष्णन्ति स्थायिने तद्ा ॥ 

६४७ व्यवस्यः 

यथास्य निविान्त्येते स्थायिनो व्यभिचारिणः। 
अतस्सुखानुबन्धाः स्युग्खीनिप्रशरूतयो रतो ॥ 

सोके दुःखानुविद्धाः स्युरिति सर्वत्र चिन्ताम् -- इति, 
अपिचेक्तम्- 

विरेषादामि मुख्येन चरन्तो व्यमिचारिणः। 
स्थायिन्युन्माननिर्मम्राः कललोखा इव सागरे ॥ 

अयमाशयः - यथायथ तसेर्विभविटैन्यात्मभावाः सखादि- 
क्षणेधभैरलुबद्भथमानाः स्वानुक्रूल विभावेोत्पन्नैजेकतरङ्गन्या- 

यादात्मनस्त्वमिन्ेरेवात्मविवतैे निर्वेदादिभिः समानधरमरेव 
बहुलीक्रियमाणेः तैस्संहेकस्वं प्रथक्त्वे चावहन्तः स्वधर्मान तेषु 
विक्षिपन्तः तद्धरमेरव्यारमानमप्याप्याययन्तः स्वभाववटखासारि- 
तोत्कर्पद्रारेण रसतामापाद्यमानाः ठोके स्थायिभावाः परि दडय- 

न्त ! तस्मात् “स्थायिनोऽर्थं प्रवर्तन्ते भावरास्मश्चारिणो यथा'इति 
रमृतेश्च । स्थायिसहकारित्य व्यभिचारिणामुदप्रक्षामहे । अत्र 
मुनिः वि अभि इत्येतावुपसर्गो । चरगतौ धातुः । बागङ्गसत्वो 
पेतानां प्रयोगे विविधानां रसानामाभिमुख्येन चरन्तीति व्यभि- 
चारिणः । तान्नयन्तीव्यर्थः। 

| रमविवे् 

व्यवस्रायः--अवमरसन्ध्यङ्गम् 
व्यवसायोऽभ्येहेतुयुक्-युगिति योजनम । अर्थनीयस्य फलटर 

हेतुः तद्योगो व्यवसायः । अन्ये तु उ्यवसायः स्वदक्त्युक्तिः 
इति पठन्ति । यथा-वेण्यां-नूनं तेनाद्य-इव्यादि ¦ एतच्च संरम्भा- 
गेन सङ्गीतम् । 

सागरः 

॥ मुदीये 

ठ्यवसायः स्व सामध्यप्रख्यापनमदीयेने । 
शं + 

व्यवसायः स्वशक्त्युक्तिः पुरतः कस्य चित्कृता । 
नर्धश्वरः 

उयवसायश्च विज्ञेयः प्रतिज्ञादेतुसेभवः। 
रलः 

प्रतिज्ञातम्या गिक्रतस्यार्थस्य देतवा ये तेषां संभवः प्रातिः 

ठय सायः । यथा-रन्नावस्यां रेन्द्रजालिकम्रचराद्योगन्धराय- 
णेन यत्कवैमङ्गीकृते तभ्यव हेतुः प्राप्तिः । 

भरभिनवः, 

प्रतिज्ञादेतुसेश्ि्र वाक्यै ठ्यवसायः। यथा-वेप्यां लानाति 
सुयोधनो जटस्तम्भनीं विद्यामिति । 

सर. 



वसायी ६४८ 

व्यवसायी 
सदोषेषु पुनः का्यमाखोच्य गुणवत्तरम् । 
ल्यवसवयाञ्चु कतां यो व्यवसायी स कथ्यते ॥ 

क्रिञ्िदाचरिते कायं व्यवसायसमुथितम् । 
अकार्यसिद्धेरजडो यश्च सोऽपि तदाहयः ॥ 

भावविवेक 

व्यवहारः 

गुणप्रधानभावेन यासो व्यवहटतिमता । 

व्यसतोत्प्टुतनिव्त्तमू-चारुकः 

आछुच्त्कूषैरौ पादवाभियुख निभेतो करो । 
ततश्चान्योन्यसंश्िष्ठै तयेवोर््व चलन्मुखो ॥ 
भूतखाभिमुखौ यल क्रियेते रेखयान्वितो } 
ठयस्तोरष्टुतनिवरतत तद्ाचक्षत विचक्षणाः ॥ 

व्याक्षेपि- ददानम् 
पश्चादपाङ्गसच्वायात् दूरे व्याक्षेपि कथ्यते । 

वेमः 

व्यार्या-द्विपदी - (मात्रावत्) 
प्रथमो गणः द्विमात्नः, त्रिमाबः, पञ्मात्रो वा, साकल्येन 

दरामान्नः ) ॥ 
[वरदङ्कः 

व्याघ्रः--हस्तः - 
सङ्स्थः फुथ्चितारसवीः ग्याघ्रहस्ते। । विधीयते । 

पुचेमुखः पुरोभागे पञ्चास्यस्य निरूपणे ॥ 

पारर्वभागे श्तौ त चेत्कपो व्याघ्रे च दशेयेत्। 
अधोमुखस्तु विन्यस्तो व्याघ्रपादनिरूपणे ॥ 

श्रीणां स्तने मुख वध्वा नलक्षतनिरूपणे । 
छ्यात्रहस्तो विधीयेत तत्तत्कमोनु सारतः ॥ 

विनायकः 

--स्वरजातिः 

चतुयैता तु सप्तत्या व्याघ्र इलयसभिधीयते । 
| ओमापतम् 

व्याध्रनन्दनः- मेररागः (कामवर्धिनीमेरुजन्यः) 
(आ) सरिगपधस. 
(अव) सनिधनिषधपमगरिस. 

मख 

व्याघमन्जरी--मेररगः (खवर्णङ्गीमेखजन्यः) 
(आ) सरिमपनिस. 

(भव) सनिधपमगरिस. 

व्याजः - शृङ्गारचेष्टा 
सलयभीष्टर्थसंप्राप्रावोत्सुक्योत्त छे मनः । 
गोपितुः कियते यान्या चेष्टा व्याजस्स कीर्तः ॥ ` 

यथा --“इति वादिनि देवर्षो ` । 

अनुरागतः भ्वृद्धीक्रियते स्व्रीमियेद्न्यदपदिर्य । 
चुम्बनमा्छेषो वा व्याजस्स तु कीर्तितः कृतिभिः ॥ * 

प्रियायाः प्रथमारोके यदा प्रियतमस्य च । 
ततक्षणोद्धतमदनः विकाराकारसंवरतो । 

क्रियते यान्यमाभ्ित्य चेष्टाव्याजस्सविश्चुतः ॥ 

कुम्भः 

शिणिः 

व्याजिमः-- पृत्तः 
व्याजिमो नाम विज्ञेयो यन्त्रेण क्रियते तु यः। 

भरतः 

न्यादीणंम्- चिबुकम् 
जम्भाखस्यादिषु भवेदयादीण दूरनिगेतम् । 

व्यादीणां--हनुः' 
ल्यादीणौलयर्थ विवृत्ता ज॒म्भायां भाषणे इमे ९। 
रथूलवस्वनुगारेच हुस्तज्ञः प्रयुज्यते ॥! 

सोमेश्वरः 

व्याधिः- चिवाभिनयः 
दोषाधिक्येसं जनितः रीतज्वर इतीयेते । 
वियोगादेव जनितः तापञ्वर इतीगथेते ॥ 

पताकां मुखस्थाने बद्धस्तु तदनन्तरम् । 
किच्ित्सूची तु तस्मिश्च चकितस्तु पुनः पुनः ॥ 

मृगशीषों हस्तमूठे नाञ्यां चेव स्थितो यदि । 
रीतञ्वर इति प्रोक्तो भरतागमवेदिमिः ॥ 

कर्तरी च पुरोभागे चरिता तदनन्तरम् । 
अधोमुखः पुरोभागे चलिता तु विदषतः। 

ज्वरे वियोगजनिततापाख्ये विनियुञ्यते ॥ 
विनायकः 



नू 

॥ 

व्याधिः 

व्याधिः व्यमिचारिभावः 

वातपित्तकफसन्निपातप्रभवः। तस्य उ्वरादयो विशेषाः । 
ज्वरस्तु हिविधः, सरीतस्सदाहश्च । तत्त सरीतस्य प्रवेपित- 
सर्वाङ्गोत्कम्पननिष्ुच्नागन्यभिलाषरोमाच्चहयुबख्ननासा विक्रुण- 
नमुखकशोषणपरिदे वितादयोऽनुभावाः } सदादस्य विध्षिप्राङ्गकर- 
चरणमभूम्यभिराष आयुलेपनशीतलाभिलाषपरिदेवनमुखशोष- 
णोत्छृष्टादयोऽनुभावाः । अन्यव्याधयो मुखविकूणनगास्तम्भ- 
खस्ता नि्सनस्तनितोत्कष्टवेपनादि मिरभिनेयाः | 

भरतः 

धातुक्षोभेण शोकेन वा तमङ्कविक्षेपादिभिरभिनयेत् । 
सगरः 

व्याधिः- विरहाव्या 
सामदानार्थसंभोगैः काम्थेस्संप्रषणेरपि । 
सैर्निसकृतेः पश्चाद्रयाधिस्समुपजायते ॥ 

मुह्यति हृदयं कापि प्रयातिशिरसश्च वेदना तीत्रा । 
न धृतिं चाप्युपर्मतेद्यष्टममेघ प्रयुञ्जीत ॥ 

भरतः 

व्यापकमू--गीताज्गम् 
स्वरकाखाज्गसेदैः व्याघ्र व्यापकमुच्यते। यथा--रारिकर- 

धवरूमिलयादिगणिद्रीदभिभवति | 
नान्यः 

व्यापकञ्चतिभूषणः--वाचयपवन्धः 
दृशखण्डाभिधायादौ भिन्नमिन्नुवायकात्। 
दोखराख्यो भवेद्रायो रञ्जको भिन्नपाठकः ॥ 
एकपारस्तु खण्डानां दिश्चानामन्ततो भवेत् ॥ 

विरुम्बितर्योऽप्यब् ततो मध्यखयात्मको ॥ 

यमरामिधकौ खण्डौ स्यातां द्रौ भिन्नवा्यको । 
र्वबच्वैतयोरन्ते रोखरं संप्रयोजयेत् ।, 
ततः प्राग्दराखण्डानां प्रथग्भावचतुष्रयम् । 

प्रत्येकं तु द्विरभ्यस्तं सङा पुनरुचरेत् ॥ 

रोखरं स्वन्ततेो युञ्ज्यात् पूर्ववन्मध्यमो ठ्यः । 
कलासाख्यं ततः खण्ड शुद्धपाट विमिभितम्॥ 

धीगत मूरिवाद्याढये कुयोदतटयास्मकम् । 

सर्वजन सेप्सितस्ता एक एव प्रकीर्तितः ॥ 
तदैने मुनयः प्राहुः व्यापकश्चुतिभूषणम् । 
ताण्डिकाग्याप्निमिलाहुः श्रीकणाटकभूषणाः ॥ 

। श्रीकण्ड; 

६८९ व्यायोगः 

व्यायुप्नमर्ू-- वदनम् 
यन्मनागायतत वक्तं तद्रयाभुम्ममितीरितम्.। 
आओस्सुक्य चिन्तानिर्वेदगम्भीराखोकनादिषु ॥ 

भशोकः 

व्यायोगः-खूप्कन् 
प्रल्यातनायकविषयः। ऋषिकन्यापरिणययुनः सभौगसुक्तौ 

वा एकाङ्कः । नियुद्धयुद्धबहुलः दप्रवीरसेद्ररसः बिदितकथः, 
संस्फोरवान्मुखनिर्वहणसन्धियुक्तः, नातिकरुणश्चङ्गारः थ्यते 
सद्धिः। सागरनन्दी 

ठ्यायोगस्तत बुधैः कायंः प्रस्यातनायकड्रीरः । 
 अस्पख्ीजनयुक्तः स्यादेवं हि प्रयोज्यदच ॥। 
बहवस्तत्र तु पुरुषाः व्यायच्छन्ते कथारीरवश्चात्। 
न च तस्प्रमाणनियमः किंचेकाङ्को विधातव्यः ॥ 
न स दिव्यनायकचरतः कार्यो राजर्षिनायकनिबन्धः । 
युद्धनियुद्धाधषेणसङ्गषेयुतइच् कतैव्यः। 
एवं बविधर्तु कार्यो उय्रायोगो दीप्रकायरसयोनिः ॥ 

मोज 

उ्यायोगस्तु डिमस्येव दे.षमूते दिव्यनायकाभावात्। केवढ- 
मन्रोद॒त्तस्य राजद नोयिकता । अपि त्वमात्यसेनापतिप्तेर्दीष 
रसस्च । दिवे देवेनेपच्छ षिभिरच नायकैः न निवष्दोऽयं भवती- 
यर्थः । ननु कस्मादयं व्यायेग इत्याह । युद्धनियुद्धेति । व्याया- 
मे युद्धप्राये नियुद्धन्ते पुरुष्रा यत्रेति व्यायोग इव्यथः । सङ्कर्बति। 
सोयविद्याछुटरूपादिदता खधो । दीप्रेति । दीप काव्यमोजोगुण- ` 
युक्तम् । दीप्ररसायाः वीररोद्राद्याः । तदुभयं योनिः कारणमस्य । 

भभिनवयुप्तः 

ठ्यायोगस्येतिद्त्त यत्तत्मर्यातमिषीरितम् । | 
वीरोदात्तादइच विख्याताः देवा राजषंयोऽथवा ॥ 
नायकास्िचतुः पद्व भवेयुने दश्चाधिकाः। 
दिव्ययोनिरथास्पस्त्रीपरिवारस्तरिसन्धिकः ॥ 

गमोवमरोरहितो षिष्कम्भादिसमन्वितः। 
एकादचरितेकाङ्को भारत्यारभरीयुतः ॥ 
युद्धाधषणसंफेट विद्रवादिनिरन्तरः। 
कावित्कः स्वस्पश्च्गारः षड्दीप्ररसनिभरः । 
अ खीनिमित्तसङ्कामो व्यायोगः कथिते बुधैः ॥ 

† शारदातनयः 

यथा--परश्युरामविजयः, धनञ्जयविजयः, वीरविक्रमः । 
षडिति । श्ङ्गारदास्यशान्तरहिताः नव रसाः डिभस्येति 

दोषः । 



व्याटरीरा 

व्याटशीर-खी 
मःनावमानयोस्तुरया परुषा कटुकाक्षरा । 
शगठानृताद्धतकथा पिङ्गरग््याखुवञज। ॥ 

भरतः 

व्यावर्तकः- दस्तप्राणः 
व्रतः पादर्वभागो यो हस्तो व्यावतंको मतः। 

व्यावतिंतम्--हस्तकरणम् 
व्यवर्तते कनिष्ठाया यत्राऽङ्ुस्यः कमाद्यदि । 
अभ्यन्तरेण ततरोक्ते सद्धिञ्यो वर्तिते तदा ॥ 

शोकः 

व्याविद्धम्- दोन् 
उष्वाधःकिप्रसंचारो व्याविद्धमिति कथ्यते । 

शारदातनवः 

व्याकीर्णंपदा-- गतिः 
व्याकीर्णपदसश्नारा साग्यक्तान्वर्थरक्षणा | 

देवणः 

व्यावृत्तः--वणारङ्कारः (सश्चारी) 
मूरैनाद्स््राङ्गस्वकृतीयं तदनन्तरम् । 
दवितीयात्तुरीयमभ्यस्य पुनः भ्रथममाश्रयेत् ॥ 

चतुःस्वरे एवमाद्याः स्याद्रिगमाद्याः कडास्ततः । 
तुःस्वराः प्रोक्तरूपाश्चेव्यावृत्ताभिधसू्वसो ॥ 

पण्डितमण्डली 

सगरिमस, रिमगपरि. गपमधग मधपनिम । 

व्यासङ्कि--दयेनम् 
य्यासद्गि ज्ञेयमन्यत्र सेत्कमन्यत्र च सितम् । 

वेमः 

व्याहारः--अवमदौसन्ध्यङ्गम् 
प्रयक्षवचन यत्तु स व्याहार इति स्मृतः 

मरतपागन्तरम् 

--वीथ्यज्गम् 
श्रयक्षवृत्तिरक्तो व्याहारे शास्यलेरार्थः । 

भर्तः 

अयवा- | 
अयक्ष नायकस्यैव यदे दष्टवदुज्यते । 
शङ्कित तथः! योगाब्याहारस्सोऽभिधीयते ॥ 

भरतः 

६५५० राकः 

प्रयश्चश्व्देन भावी प्रत्यक्ष ऽच्यते। तदयमर्थः-भाविनि 
्रत्यक्षेऽरथे देववशञा््तियस्य स व्याहारः । चिविधोऽर्थोऽभिनी- 
यते येन । यथा ` उदामोत्कछिकामित्यादि रन्नावल्याम्। 

| भसिनवः 

अन्याथो भाविदृष्टिवां व्याह।रो हास्यलेश्चगीः। यथा-माल- 
विकाभनिमित्रे खास्याङ्के नायकस्य विसन्धनायिकादशेनारथ प्रयुक्तो 
हास्यटेशकारित्वान्याहारः । भाविदृष्ियेथा उदहामोत्कलिकाभि- 
त्यादि. रामन्चन्द्रः 

प्रत्यक्षानुभवारूढो व्याहारे हास्यलेशक्रत् । 

कृतसंभोग राजानं सोपहासमिव भूप तवकर्यिषु मे जिह्वा 
पहवयत्येव । गुडदध्ना जडायितुम् । 

साये 

व्रीडा- चित्रामिनयः 
हंसास्यस्तु पुरोभागे उध्वाधश्चछितो यदि । 
संयुक्ताधेपताको हो पुरोभागे स्थितौ यदि ॥ 
नवसङ्गमभवे त॒ दरोयन्ति मनीषिणः। 
मुखसाने तु युञ्लः तियक् चारः पताक्रिकः ॥ 

पताक्श्चोध्वंभागे तु मूढस्तोते विधीयते । 
पुरोणुखः पुरोभागे पताकश्चछितो यदि ॥ 

तियेग्धसास्यचलखनं पताकं तदनन्तरम् । 
अधोमुखं च।रयित्वा अकायैकरणे मवेत् ॥ ` 

{विनायकः 

व्यभिचारिभावः 
अकायेकरणात्मिका। सा च गुरुग्यतिक्रमणावज्ञानमरति- 

कषानिर्वंहण पश्ात्तापादिभिरुत्पद्यते । तां निगूढ वद्नाधोमुख- 
विचिन्तनोर्वीलेखनवखाङ्गःलीयकस्परोन नखनिछृन्तनादिमिरलु- 
भवेरभिनयेत् । 

भरतः 

अकायेकरणज्ञानात् गुबाज्ञादिव्यतिक्रमात्। 
अनिवाह्।त्परतिन्ञायाः लागाद्भयोलुतापतः 

त्रीखा तदनुभावाः स्युरर्वीलेखनचिन्तने । 
मुखावनम्रताऽग्यक्ते वचने नखकर्वनम् । 
वखराङ्गलीयकस्पर्शो दुरादेवावछ्ुण्ठनम् । 
निगमो बहिः कापि सर्वत्राप्यनवयितिः ॥ 

रारदातनयः; 

श 
१---राग); 

जातष्षद््ञ्यास्सधेवयाः षडजांशन्याससंयुतः । 
पीडनं पच्चमस्यात्र राकरागः प्रकीर्तितः ॥ | 

मक्षः 
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जातष्षड्ञ्याश्च घेवलयादटाकसंज्ञो निषूप्यते । 
षड़जस्यान्तांशसंयुक्तः पश्चमास्पो भवेदयम् \ 
युक्तारोहिभ्रसन्नान्तो मभ्यमभितमृरेनः । 
शकसंज्ञ इति प्रोक्तो नारदेन महास्मना ॥ 

दरिः 

शकटः हस्तः 

भ्रमरे मधभ्यमाङ्कषठप्रसाराच्छकटो भवेत् । 
पुरो भागे तु शकटः राक्षसे शकटार्थके ॥ 

विनायकः 

शकटश्नः-देशोतारः 
शकटघ्रे विरामान्तः द्रतब्लयमथ गुरुः ०००५७ 

रुक्मणः 

कटहस्तिनी- मेररागः (मेचकल्याणी मेरुजन्यः) 
(आ) समगमपनिधमपधनिस. 

(अव) सनिधपमगरिस. 
म्न 

शकटहस्तः 
भधेचन्द्राख्यकरयेस्सम्मुख मेनं कतम् । 
सखस्िकेनाङ्कलीस्सवां व्याज्ुञ्ेच्छकटामिषे । 
सूयाचन्द्रमसावस्य देवते सूयेमण्डले । 

न्द्रस्य मण्डले चापि शकटे विनियुञ्यते । 
गोरीमतम् 

सशकटस्यय्-- मण्डलम् 

जनितां च स्थितावतां श्चकटास्यां तथेव च । 
एलकाक्रीडितां वृत्ततां च जनितां पुनः । 

समोत्सरितमत्त्टीं शकट स्यामपि कमात् । 
कछृरुते दक्षिणो वामश्चरणः स्पन्दितां तथा ॥ 

ततश्च राकटास्यां च ावन्मण्डरपूरणम् । 
क्रियते 'यत्न तत्पेक्त शकटास्यं तु मण्डरम् ॥ 

वेमः 

--करणम् 
पादे तु शकटास्याधः सम हस्ते प्रसारयेत् । 
तदिक्षमपरं छुयादरक्षस्स खटकामुखम् ॥ 

यत्र स्याच्छकटास्यै तत्तीडागोपारुखेलने । 
अभ्यधान्च करावत्र भट्रतण्डुस्तु रेचक ॥ 

पादावादाय हस्ताभयां हिख्िः छया द्रतागतम् । 
डाकटाकारतां विश्रदिति कैर्तिधरं मतम ॥ | 

। अ्यायनः; 

शकिः 

राकटास्या-- चारी 
निषण्णदेहं संधायं पूर्वकाय प्रयन्नतः। 
सयुन्नमय्य वक्भृश्च यदाग्रतलसंचरम् । 

पादं प्रसारयेच्वारी शकटास्या तदा भवेत् ॥ 

शकति रकः-रागः 
मध्यमापव्वमी जातस्तिखकश्दाकपूर्वकः । 
पश्चमांराग्रहष्षडजदीनो मध्यममूरैनः ॥ 
सश्चारिवर्णसंयुक्तः काकलीककितस्तथा । 
सप्रसन्नान्त एव स्यात्तिटकदराकपूर्वकः ॥ 

हरिः 

नेषादीपच्चमी जातस्योः शकाद्यस्तिरकाहयः । 
निष्रादांसो भवेदेष पद्छमन्याससंयुतः ॥ 

मोक्चः 

शकयलिता--रागः 
गान्धारषड्जदहीना पांशन्यासग्रहा धरिमदीषघां च । 
सस्फुरिता शकवछिता पुष्यकताना च नन्दिनीमूछछा ॥ 

नन्यिः 

पचमांराग्रहन्यासा षड्जगान्धारब्जिता । 
रकवणिता दीधंस्स्यद्धारिभैः स्फुरितान्वितः ॥ 

मतङ्गः 

साडन्यासनिषादा धापन्यासा च तिरिपगमकाध्या | 
क्रममन्द्रतारभध्यमप्र इजा ज्ञेया शक्वकिता ॥ 

नान्यः 

षड़जांशञा सप्तमन्यासाप्यपन्यासस्थधेवता । 
विज्ञेया राकवछिता सतायमन्द्रमध्यमा ॥ 

याधः 

अस्याश्च] यथाक्तविदोषवेदिते माटवकेरिकबाङ्गालिक्योरिवा- 
लापककूपकविधिवेदितग्यः। 

राक्तिः--अवमदीसन्ध्यज्गम् 
बिरोधिप्रज्ञमो यश्च सा शक्तिः । 

शन 

भरतः 

विरोधिनः छुपितस्य प्रहमः प्रसादनम् । इक्तिः। बुद्धि- 
विभवादि शक्तिकाथत्वात्। यथा-सव्याजैः शपथैरिति राजवाक्य 
रल्नावस्याम् । अ्मिनवः 

विरोधग्रहामः शक्तिः | यथा-नागानन्दे भज्ञानेलयादिगरूड- 

कचनम् । सगर्ः. 
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्द्धप्रसादन शक्तिः । प्रसादनं अयुकूखनम् । अथवा । टिषत 

प्रकर्वेण सादने विनाशने शक्तिः! यथा--कृयारावणे रामेण 
भरलयेनेव दृशिराः पातित इति रावणस्य विनाशनम् । विरोध- 
भ्रमन शक्तिरिति पाठे प्रसादने प्रसत्तेरपि भावात् एतद्प्यन्त- 
मतम् । अथवा--प्रक्ृतामिप्रायवेरद्धाचरणदेतुरभिप्रायो भावा- 
न्तरमङ्कम् । अत्रान्ये मन्यन्ते । यथा--तापसवस्सराजे षष्ठऽङक 
वासवदत्तां मरणाध्यव सायान्निवर्तयितु योगन्धरायणस्य भाव 
तदिरुद्वाचरणे मावान्तसत्करृतमिति च शक्तिः । अन्ये तु सक्ति- 
स्थाने आज्ञां पठन्ति। कृयारावगे दारुणिकायां राब्रणस्याज्ञा । 

सागरः 

क्षमातिरस्छरतो रोषः राक्तिरुच्यते । 
सर्व॑श्वरः 

उत्पन्नस्य विरोधस्य शमने शक्तिरुच्यत्त । | 
धिगः 

विरोधश्चमनाच्छान्तिः। 

शक्तिश्द्रिका--अङ्खरीयकम् 
अङ्गलीवरयेर्वजेवंष्टिता सक्तिमुद्रिका । 

सोमेश्वर १ 

शक्ररीछन्दोवृत्तानि 
शतानि त्रीण्यरीतिश्च सहसाण्यपि षोड । 

वृत्तानि चेव चत्वारि शकयौः परिसंख्यया ॥ १६३८४ 
भरतः 

शक्त्यङ्णपुराधिपः- देरीतारुः 
ततदडाक्यङ्कणपुराधिपताले प्टुतर्षरो । 
प्टुतचरारौ प्टुतबाणो"्टत बाणो द्रताखयः ॥ 
. कै | ।। 
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गोपतिष्पः 

शङ्रप्रिया - मेररागः (खरहरप्रियामेखजन्यः) 
(आ) सरिमपनिधपस. 

(अव) सनिधमगरिस. 
समशन 

शङ्करानन्दः--मेरुरागः 
शङ्राभरणो रागः शचङ्करानन्दको भवेत् । 
रिगपास्तत्र चांरास्स्यु रिन्यासेन सुरोभितः। 
स्वसखसंबादिनां योगाच स्याद्रहुकम्पनम ॥ 
सर्वदा गेथः। ` अहोबिरः 

सङ्राभरणः 

रङ्राभरण- मेररागः (धीरशङ्कराभरणमेख्जन्यः) 
(आ) सरिगमपधनिस. 

(अव) सधपमगरिस. सष्ठ 

शुङ्कराभरणः- मेरराग 

खङ्कसभरणे प्रोक्तौ गनी तीतर तु सादिमे । 
गन्यासे मध्यमां च ढाटकम्पसुरोभिते ॥ 

भ्रातःकाटगेयः । सहोकिटः 

--रागः 

वीरे निशि निषादाः शङकराभरणः सद्ा । 
नार् यणः 

गङ्राभरणः- रागः 
मन्द्रसख्रं म॒द्रयित्वा वांरिकैः क्रियते यद् । 

लोर -म 

छायान्तरेण रागोऽन्यः शङ्कराभरणस्तथा ॥ 

शङ्राभरणः उमाङ्गरागः 
म॒द्रयिरव! स्वरं मन्द्रं अन्यायेन वांरिकैः । 
क्रियते मध्यमादिश्वेच्छङ्कतभरणो ह्यसौ ॥ 

मटूमावमेः 

-मेरुकतां 

यदराङ्कराभरणरागमिहापि षड़ज- 

युक्ताच्युतोक्षरि्रगान्धरशुद्धमभ्यम् । 
पद्वार्थयुक्तदरिधेवतसरुद्रदन्ती 

एव कमाक्रमसमे कथयन्ति पूणम् ॥ 

समपाः शुद्धाः । रितु: श्रुतिः । 
गस्साधारणः धश्चतुश्रुतिः काकलिर्निषाद्ः । 
प्वमोस्पं इययर्थशब्देन योदयते । 

| परमश्वर्ः 

-मेटरागः (केदारमेरजः) 

शङराभरणो रागः षड़जत्रयमनोहरः । 
गेयस्सूरयोदये नित्यं मुद्विताभिधभूषितः ॥ 

4: 4 

रागः 

सेव मुद्वितमन्द्राचेदेरावादनकर्मणि । 
छायान्तरेण गानेन शङ्कराभरणो भवेत् 

सेवेति मध्यमादिः। हरि च्च 



कङ्कराभरणरागध्यानम् 

शङ्रामरणरागध्यान् 
महेरामोलीन्दुसुधातित्प्रः 

स्फुरत्फणस्थुूखमणिप्रदीपः । 

मुजङ्गमूर्तिः कमनीयकीतिं- 
विराजते शङ्करभूषणाख्यः ॥ 

श्रीकण्छः 

वीणाच्ितकरां चन्दनागमरलनिषासिनीम । 
लङ्राभरण ध्याये सपाव्रृतञञरीरिणम् ॥ 

रागसागरः; 

राड व्यभिचारिभावः 

सन्देहास्पिका सख्ीनीचप्रभवा चोयामिग्रहणनृपापराधपाप- 

कर्मकरणादिभिर्विमवरत्पदते। सा युहुभहुरवटोकनावक्ुण्ठ- 
नमुखश्ोषण जिह्वापरिलेहनयुखयैवण्यैखर मेद वेपथुरष्कोघठ 
कण्टायास साधम्योदिमिरनुभविः प्रयोक्तव्या । अल्राकारसंव- 

रणमपीच्छन्ति केचित् ¦ तञ्च छुराटेस्पाधिभिरि्गितेश्चोपरक््यम्। 

भरतः 

सा च कदाचित्लस्मिन्। यद्] स~पराधयोरास्मपरयोः परो 

राजादिना दण्ल्यते | कदाचित् परस्मिन् । यदा विकाराकुरुतया 

कृतदोषरवेन परस्समाव्यते । 
हेमचन्द्रः 

अनर्थप्रतिभा राद्धा परको्याच दुनयात्। 

स्ेदुनेयाययथा--रनावल्य सागरिकां प्रतिदिया सवेस्वेति 

राजवाक्यम्। अद्रराजः 

शङ्गारे रङ्ामुत्तमोप्यवटम्वत इति कचिन् ¦ तद्यथा-- क 
भावुमतीमिति दुरयांघनो विदृषकमाह । 

सागरः 

ठ सुखं छुतसयति या सा शद्केलभि धीयते । 
आत्मोत्था च परोव्येति सा पुनर्द्विधा मता | 
आ्मोत्था तु परिज्ञेया दीनरृ्टिविरोकनैः । 
परोत्थात्वङ्गवेष्टासिर्विज्ञेया भावकोविदैः । 

दारद्(तनयः 

परोत्था यथा- 
प्रीते पुरा पुररिपौ परिभूय मत्यान 
वत्रेऽन्यतो यदभये स॒ भवानर्दयुः ¦ 

तन्मर्मणि स्पाति मा मतिमात्रमय 
# ) [क 
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अच्र गर्वितराबणकृतेन मर्व्यैतराभयवरणेन माल्यवतकशाद्धा 
मर्मणि स्प्र्तीयादिना बागारम्भेण प्रतीयते । 

नरसिहः 

राङ्ा 

वाक्या्थविषयादद्ध विषये सतिवानवा। 

राङ्क नाम विदुः स्वार्थव्यभिचारनिमित्तजाम् । 
तामेवानिष्टविषयां भिया ्ञोकेन वान्विताम्। 
निवतंनीं च सेद्धेतोराहुदङङ्कति भूयजः ॥ 

भावनिवेछः 

-- चित्ाभिनयः 

पताकां पुरोभागे चलिते तस्करार्थके । 
पुरोभागे कर्तरी तु चकिता चापराधके ॥ 

पुरोभगि तु सन्दशं द्रदये सुष्ुट तथा । 
चाटयेच्चापि शङ्कायां करटीका विचक्षणः ॥ 

विनायक 

राङ्कारवः- मेखरागः (देमवनीमेरजन्यः) 

(आ) सगरिगमपधनिस, 
(अव) सनिपमगरिस. 

मु 

शड्किता--दटिः 
किञ्िचखा सिरा किख्िदुन्नता तियेगायता | 
गूढा चकिततारा च शङ्किनी टष्टिरिष्यते ॥ 

शारद नर 

टरउयाद्दरूतनिवृत्ता च मुहुरा स्थिरोन्नता । 

तिरश्चीना यथा गूढा तथा चकिततारका । 
सा टृष्इिशङ्किता प्रोक्ता शङ्काया पूर्वसूरिभिः ॥ 

नातिस्थिरा निवृत्ता द्रागीक्षणाद्रहि सन्मुधी । 
उ्यामूढेवायता तिये ङमुहुश्चकिततारकृ । 
दृषिस्सयाच्छङ्कितानां च शङ्काया मेनिरे बुधः ॥ 

जनि 

विप्रस 

रङ्कः 
नास्यशाखव्याग्याता एषः मयूरकवेः पुर इति कैञश्चिदुक्य । 

काहमीरराव्ये अये मन्त्री आसीन ¦ अभिनवगुप्तः श्रीशङ्कुक 

इति बहूुमानोपपदन स्मरति । रसमूत्रन्यास्याने अनूदितिमस्य 
आनय । क्रस्तवे 8000) 



ष्ह्ः--हस्तः 

शिखरान्तगेताङ्गछ् इतराङ्ग्ठसङ्गतः । 
तजेन्याद्या यतिश्लष्टा शङ्भहस्तः प्रकीर्तितः 1 
असभागेत्वयै हस्तः विष्णोडइशङ्कनिरूपणे 1 

विनायकः 

-गीतारुङ्कारः (अढ्तारमेदः) 
उषधुरौँरुथ भवति ठुञ्चेखरतारके । 
द्धश मद्रताङेन गीयते गीतको विदः ॥! 

सद्गीतसारः 

- युषिरवादयम् 
शङ्क निर्दोषमादाय ना तस्य समुद्धरेत्, 
एकादज्ञाङ्गलायामे कतव्य शिखरं ततः ।। 
कमस हीयमान च धातुरिक्षकनिर्मितम्ः। 
अधाङ्गरे मुखे रन्धमन्तरया माषमात्रकन् ॥ 

विधाय करयुम्मेन श्वासेनापूरितोद्रः। 
वद्धः कर्षः पटे हुं भ पाटसमन्वितेः ॥ 

सोमेश्वरः 

 उत्खातनाभे दशाङ्खस्म शदधस्यैकादशाङ्गलम् । 
सुषिरं धातुनिष्पन्नं मधुसिक्तकनि्िंतम् ।\ 
हीयमानाकृतिरयं शिखरस्य प्रदेशतः। 
सुषिरस्य सुखे रन्ध्र दधद धाङ्गरोन्मितम् ॥ 

मध्ये मषिप्रमणिन रन््रेण समर्ङकतः । 

घतः कुटीरहस्तन भूरिश्चासभ्रतोदरः । 
मर युधु धु गतिभिरित्येतर्कर्णे बोधविधायकः॥ 

कुम्भः 

शद्धः 
सुषिरे स्रपाटाख्ये प्रधान शङ्क उच्यते ¦ 
यतः प्रथमतः शङ्क्वनिस्सर्वल्न साध्यते । 

यज्लासि मङ्गले शान्ती कर्मण्यपि च पौषके ) 
विभक्तिं नीकजरसपटाशश्यामरो हरिः ॥ 

पुण्डरीकशक्षणः सम्यक् शङ्क सव्येन पाणिना । 
विष्णेरेक्ष्मीमुखम्भोजचुभ्बितेनाननेन यः! 
चुम्ब्यते तहूणान् वतुं शक्तः को नाम मानवः ॥ 

्रोदु धुरः प्रथिवीभारकारिसैन्यसमन्वितिः। ४ 
इष्यतेऽद्यापि शङ्खस्य स्वरसंन्नामिराहवे । 

शह्धिनीहस्तः 

पूवे हि संयुगे चासन् क्षोणीन्द्रा ये महारथाः । 
तेषु किन्नाम न धृतः संख्ये शङ्खः ख्संज्ञया ॥ 

रिस, । 

--अङ्खलिभूषणम् 

- (वालङ्कारः) 
सासा निधानिनिधप, धाधापमपपामग, मामागरि, गागा- 

प्रतापसिहः 

_ हस्तः 

ध्वाङ्गट करे वामे कुर्वतीं शिखराकृतिम् । 
राखायोगस्तदङ्गष्ठो कृतदसाङ्खो विधीयते ॥ 

नागमः 

शह्म्--करणम् 

स्थानं बाह्य करौ यत्र सन्द॑रौ रेचितौ पुनः । 
आदेशपादात्पादोक्तसङ्गते शङ्कनाम तत् ॥ 

हरिपाङ; 

श्कचूडः- तानः 
मध्यमग्रामे रिधहीनीडवः। 
निपमगस. 

कुम्भः 

शह तालः - देशीतारः 
शङ्को द्रो खपुसंयुतो । 
००।७ मदनः 

शद्खहस्तः 

रिखरान्तः कनिष्ठग्रं विधायाङ्गष्ठकामतः। 
आच्छादयेत्तथा सवाः शाखाः शङ्खोऽस्य देवता । 
विष्णुस्स कथितदशद्धे विनियोग उदीरितः ॥ 

गोरीमत् 

शद्धिनी- शतिः 

मन्द्रगान्धारद्वितीया श्रुतिः। 
मण्डल 

शद्ध नीहस्तः 
रङ्धिनी पच्चमामिख्या मध्यम चापि वान्छति । 
भअपवेष्टितषरूपश्चेत् हंसपक्चाभिधः करः। 
शद्धिन्यां युज्यते साक्षात् करोऽमिनयवेदिमिः॥ 

"खटः 



: शद्धन्यमिनयः ६५५, 

शह्धिन्यभिनयः 
अटपहवसृगरीर्षहस्तयोः नामिधारणेन कर्तव्यः 

महार 

शरटः 

अयं ऋषिः ताशाख्लविधाता वेमभूमाठेन सङ्गोतचिन्ता- 
मणे स्मयते । 

शटख्त्रौ _ ऋषीः 
जातानि सप्र सामभ्यो मद्रकादीनि सप्त च। 

गीतकानि प्रयुक्तानि भरतायमंहर्षिभिः ॥ 
एतेभ्यस्सर्वगीतानासुद्धवः परिकीर्तितः । 
आचायेयोदरशठछजसंन्ञयोरुपदेशतः ॥ 
गीतिष्वेतेषु मागो द्रौ शठ्छत्राभिधौ मते । 
गीताज्गानां तु सक्षेपाच्छठमामे उदातः ॥ 

छलमागस्तु विज्ञेयो गीतज्ञेरङ्गविस्तरात् | 
सप्रस्ेतेषु गीतेषु ख्यमागोनु सारतः । 
विकल्पा बहवो ज्ञेयाः गीतविद्याविरारदैः ॥ | 

वमः 

सप्रसाम प्रसारादयः। गीतकानि लोकिकगीतानि । सर्वगीता- 
-नां छद्धाभिन्नादिपव्चजातीनां । 

ररतक्रतुः- देदीतारः 
म्रतिरोमाच्छतक्रतुः। 

शरतध्ी- अष्टतीरपमाणमायुधम् 

खकष्मणः 

दातभिषगमिनयः 
इतस्ततः सुचीदस्ताङ्गलिचाखनात् कतंग्यः । 

महारष् 

शतभिष गृहस्तः 
सूचिर्देष्ितः ख्यातो नारेय शततमिषककरतः । 

>रन्नारः 

दालशचल्यः--देशीतारः 
शबरल्याभिषे ताले छो द्रत खः परुतद्वयम् । 
1०० 5 5 श्रीकण्ठः 

(रान्सस्यः श्रीकण्ठकवेराश्रयो गूजञराधिपः) 

शन्दः 

नाद्रादिदेतुको यः स्यादक्षराणां समुच्चयः । 
आनुपू समुखः स रब्दव्यपदेशाभाक् ॥ 

= ३१) 

शरीरागध्यानम् 

शब्दगुणाः 
अधिष्ठाने स्वभावश्च गुणाः का्यान्वयस्तथा । 
तादात्म्य चेति शब्दस्य तद्ुणाः पद्तं कीर्तिताः ॥ 

कुम्भः 

शब्दचालिः - देशीनृत्तम् 
म्राग्बत्कृत्वा स्थानहस्तो मभ्यसच्चेन नर्वकः'। 
यत्न स्थित्वैकपादेन शब्द वणोयुगामिनीम् ॥ 

गतिं नयेदु द्वितीयेन दक्षिणाध्वनि शोभनम् । 
तद्रत्पादान्तरेणाथ करमेणेतहयोयेदा ॥ 

पयायेण गतिं कु्या्ार्तिकादिषु पञ्चसु । 
मार्गेष्वसो श्ब्दचाी पण्डितैश्च निरूपिता ॥ 

भयवा । 
मागेतेः कमेणेव रासतालेन नर्तनम् । 
न्दचालिस्तथा भोक्ता रक््यटष्टया . विचक्षणैः.॥ 

| दामोददः 

प्राग्वत् यतिचृत्तवत् । पव्छस्िति । दश्िणवार्तिकश्चवकचिन्र- 
चित्रतरचिबतमेषु-इलयर्थः । 

शब्दच्युतम्--काव्यदोषः 
राग्दच्युतं च विज्ञेयमवर्णस्वरयोजनात् । 

गरतः 

रशब्दपकः 

यत्पदानि खयजन्येव परिवृत्ति पदिष्णुताम् । 
तं शब्दपाकनिष्णाताः शब्दपाके प्रचक्षते ॥ 

रर््किरयायने 

शब्दार्थ सबन्धः 
धय कैश्चिद्रक्तिरिव्युच्यते 

वत्तिर्विवक्षा तात्पय प्रविभागो व्यपेक्षणम् । 
सामथ्यैमन्वयेकर्थ्ये अष्टौ बरलयादयः स्मृताः । 
दोषहान गुणादानमरङ्कारे रसान्वयः || . ˆ 

इति द्रादश्चसंबन्धाः। भोजः 

रनिहस्तः 
श्छिष्टचन्द्रे मभ्यमादिवक्रितातखमाशरिता । 
रेखा चन्द्रकरस्सोय॑ सीरार्थे संप्रयुज्यते ॥ 

श॒यरीरागध्यानम 
श्रीकण्ठरल्रिखरे रिखिबवास 
~ ॥ 



क्मुतालः भ 

आक्रष्यते वनतरोशशबरीयुजङ्ग- 
मावन्धती वल्यमुउलनीटकान्तिः ॥ 

सङ्गीतसरणिः 

दइयमेवाश्चावरीति श्चिद्रदिता । षाडवाचेयम् । 

शम्युताटः 
ृतघ्ुतो श्म्भुताले 

$‡ माः 

शम्भुक्रिया- (धीरदाङ्कराभरणमेरजन्यः) 
(आ) सगरिमपनिस. 
(अव) सनिपनिमगरिस. 

ताल ग्रस्तारः 

मज्ज 

शम्धुराजीयम् 
नान््रसाखव्यास्यानम् । कस्त-1350 कले शम्भुराजेनकृतम् 

पण्डितमण्डस्यामुदाहतोऽय मन्थः । अय राजा कच्चीपतिः। 

श॒म्भुविजृम्भितम्- नृत्तकरणम् 
स्थानं शेवं समाख्याते तदा स्यादञ्जछिः करः। 
म्रकम्पितं कं टग्वीरा चारी च कृतविच्युतिः ( 

करण दत्तिटप्रोक्तं नाम्ना शाम्भुविजम्भितम् ॥ 
नन्दी 

शत्र कं शिरः। कृत विच्युतिः, गतिः । यथा, 

भूमौ पादेन निदहतिश्वाग्रयोश्चरने जवात् । 
पा बिच्युतसंयुक्तो यत्न सा कृतविच्युतिः ॥ 

शम्या - ताखक्रया 

वामपाणितले पातो दक्षिणस्य करस्य यः। 
शम्येति सा निगदिता - 

वेमः 

क्षयनकमाणि- षर् 
आश्रिते सम चैव प्रसारितविवर्तने । 
बट्राहितं नतं चैव शने क्म कीयते ॥ 

भरतः 

सय्यागतम्रू-ज बनद्धे त्रिसंयोगः 

शय्यां निष्ठसु विश्रान्ति गतं शथ्यागते विदुः। 

--अवनद्धे वणेसंयोगः 

यतिः । गो पुच्छः । रयः विरम्बितः भधेपार्णिः 
भरतः 

-_ पुष्करवाये ख्ययतिपाणिसंयोगः 
अधैपाणिस्तु यत्र स्यात्तथाचेव सितो ख्यः। 
यतिश्चैव तु गोपुच्छा वादय छय्यागतं तु तत्॥ 

भरतः. 

शरद्यतिः-मेकरागः (माररञ्जनीमेरजन्यः) 
(आ) सरिगमपयघस, 

(अव) सनिधपमगस. 

शरपञ्जरहस्तः 

कर्कीटामिधदहस्तोऽय तियेग्बद्धश्च पूर्वके । 
शरपञ्चरहस्तः स्मादिति प्राहूर्मनी षिण: ॥ 

पुरोभागेसवयं हस्तः शरपञ्जरदशेने । 
प्रखये व्यासपीठे च द्रन्ढयुद्धनिरूपणे । 
भीष्मनि्याणसमयज्ञ रने विनियुज्यते ॥ 

सरभष्वजः- मेररागः (गमनश्रममेरजन्यः) 
(आ) सरिगमपधनिस. 

(अव) सनिधपगरिस. 

शारभवन्धः--द्तवन्धः 
कोणेषु पामेकेक मध्ये पात्रचतुष्टयम्। 
इत्यष्टौ यल छुर्वन्ति भुवां विनिमये मिथः। 
तमाह शरभ बन्धं पाण्ड्य्रुञ्जरकेसरी ॥ 

दररभरटलिता- चतुर्दाक्षरव्तम् 
मभनतगगाः। भरतः 

शुरभली रः- प्रबन्ध 
शष्ट रागाः पदान्यष्टछन्द्दश्षरभटीरकः 
मध्ये मध्ये स्वराः पाटा गातव्या गीतकोविदैः। 
तारखगानट्रयन्यास्र ए रारभरीखकः ॥ | 

हरिपाठ 

स्वरपाराभ्वितान्यष्टौ पदकानि भवन्ति चेत्। 
ष्टो रागास्तथा ताखस्स स्याच्छरभलीखकः॥ 

--देरीतारः 

सै द्वौ चतुदरैती सैद्धौ तारे शरभलीखके । 
1०००० ॥ वेम 

सनिसरिसरिमरिस. जगः 

सोमेश्वरः 



रारभटीट्कः 

शरभलीरकः- प्रबन्धः 
ताटमानद्वयो न्यासो गीतज्ञेरस्य कल्पितः । 
द्वितीयोऽस्य भवेद्धेदः तस्य रूपं निरूप्यते ॥ 

तार् शरभरीटस्स्याच्छन्दसाऽपि तदाख्यया । 

स्वराः पाटास्तद्ा न्यासो भवेदेतस्य पूर्ववत् ॥ 
जगन्मच्छे 

ररभरीरछन्दोरक्षणम् । इ हि शरभरीटा कंकजजीः। 

शर मलीरातालोडपम्-देशीृत्तम् 
भवेच्छरभरीस्य ताोड्पमलङ्कुतम । 
1०००००9 

शरमोचनी- मेररागः (नटमैरवीमेरुजन्यः) 
(भा) सगमपधपस,. 
(अव) सनिधपमगरिगष. 

शरसन्धानम्-- चारकः 

एकस्मिन सपयेन्ते पराचीने विरोकिते । 
करोऽन्यः पातो मोछिपयेन्तं चेद्रतागतम् ॥ 
कुरुते टीषया यब्र पराचीनः करः पुनः । 
तत्रोवाऽमिमुखस्स्याषेत् शरसन्धानसुच्यते ॥ 

शवेरी-मेररागः 
गौरी मेकसमुद् भूता षड़जोद्राहाऽथ शर्वरी । 
सन्यासा पञ्चमांशाया सा निन्यासेन शोभिता ॥ 

सर्वदा गेया 

शशः--स्वरजातिः 

पञ्चर्भिंरात्खरे जाता शश्च इयवगम्यताम्। 

----इसः 

तजेन्यौ अमरे हते योजयेर्स शश्चाह्वयः। 
शशदोमप्रकरणसो धनादिषु शस्यते ॥ 

शचप्ठुतः- देरीतालः 
लघुद्वयं द्रतदन्दर॒ जचुदधय दत्दरयम् । 

गुरुगरगौररौरुहससप्टताख्यताखके ॥ 
18 भाः 

44 

भहोबिरः 

भोमापतम् 

गोरीमतम् 

तीर प्रस्तारः 

६५७ रारिटेखा 

शशाङ्कलिता - भ्रवावृत्तम् (द्षरम्) 
भाद्यचतुर्थे नैघनकौ द पञ्चमषष्ठे दीधे विधौ स्युः| 
यत्र राङ्क फकिताख्या गीतकविधिपङ्क्तिरिैषा ॥ 

भमसगाः। 

धावदि हत्थी रुरुकवणभ्मि। भरतः 

द्वितीयश्च तृतीयस्तु सप्तमे चमे दरतः । 

शेषाष्ष इ कघवः भक्ताः दरतेरं चतुरश्रजा ॥ 

पभ्यमोत्तमपात्राणां युद्धयोगपरिकरमे । 
टक्षरागेण गातव्या इशाङ्कलिता ध्वा ॥ 

नान्यः 

शशाङ्टक्-देशीतारः 
शशाङ्कटक् तु दरगमिश्ररः परिकीर्रितः। 
० 1 ऽ | लक्ष्मभः 

शरिका - मापाङ्गराग. 
गन्यासम्रहभा न तारगतिका षड़जष्वरंशाश्िता 
मन्द्रसधानगषड़जिका समरवा शेषस्वरैणिकैः। 
विज्ञेयः परिपापपापवयिरस्साम्नाञ्यभाराक्तितः 
सखस्थानेः शिका चतुर्भिरभितः गीतिप्रदा श्ीपतेः॥। 

कुम्भः 

शशिनी - भ्रति 

तारमध्यमस्य द्वितीया श्रतिः । 
पश्वः 

शलिभास्करः- मेररागः (कामवर्षिनीमेरजन्यः) 
(आ) सरिगपनिस,. 
(अव) सनिपगरिस.. 

भ 

शशिमञ्जरी-मेरुरागः (सेनावतीमेरजन्यः) 
(भा) सगमपधनि-स. 
(अव) सनिधपगरि-स. 

न 

शशिङेखा-धरवादृतम् 

यष्टि खलु पद्चममन्ये चरणविधौ तु गरूणि भवस्ति। 
सा शशिरेखा भुवि बृहतीं प्रथिता सा ॥ 

गिरिवरवारणषूपं कुविद् महण्णवनादं । 
गिरिबरबारणरूपं श्ुमि तमष्टाणैबनादम् । 

| । भरतः 



सखः 

पच्चमे रघुकर्वञ्यमष्टमो गुरुरिष्यते। 

दोषास्तु पददरता ज्ञेया भङ्गश्वाचपुटे मतः॥ 

मध्यमोत्तमपात्राणा संम्राम विनिवर्तने । 
टक्करनेण गतन्णा दारिरेखा धवा सदा ॥ 

नान्यः 

शरञ्{-- ताः 

नि-लोषःः प्राडवः 

पमगरिसयध कुम्भः 

पहना मेरूरागः 
(आ) सत्रिन्गमन००८न०्यनन्सं 

(अव) सन्निधन्पमन्गनर्रिन्स. 
मेरखलक्षणे 

शाकापुखी- मेख्रागः (हनुम्तोडीमेलजन्यः) 

(आ) सरिमगमघनिस्र, 

(अव) सनिधपमरिमगस. मघ्न 

क्रासा-- अभिनयः | 

शाखास्यान्नयदस्तानां वे चिच्यत्मविषतना। 
जायन; 

--कृरवठ्पापारः 

ठउरापाराः करयोर्यऽ विचित्लाधावरोधकाः | 
ते स्मृता वर्तनास्तन्नेस्ताः शाखाः परिकीर्तिताः ॥ 

कुम्भः 

दव्यम् 
आद्य किञ्चन निश्चि तर्साधनपरिगरहं । 
सुद्ररछपि स्धीगुप्निः शघ्यमियमिधीयते ॥ 

भावषिवेकः 

शा तवाहनी - माषाङ्गरागः 
धेवताशब्रहन्यासा निसङ्गा तारवरजिता | 
संवादिसंगतियुता भाषाङ्गे शातवानी ॥ 

कुम्भः 

य्रातानन्दर्वपाटगानचम 

स्तानन्दरस्य सम्बन्धि कपाठेन यदीरितम् | 
तद्राने पश्चपाणी स्याद्रागे स्यात् षडजकैकिके । 
वर्णः सक्रारि संज्ञः स्यापस्तारोऽथ प्रदडयते ॥ 
वरसुरसुफुटेयादिगानम् | 

कृम्मः 

६५८ 

इदं वीभर्स्रसे विनियुज्यते । 

श्ान्तः-- रः 

अथ शान्तो नाम समश्थायिभावात्मको मोषप्रवर्तकः।, सते 
तच्वज्ञानतैराग्याडायञ्द्धयादिभिर्विभावैस्समुत्प्यते । तस्य यम- 
नियमाध्या्मभ्यानधारणोपासनसवेभूतदयालिङ्गग्रहणादिमिरु- 
भविः प्रयोक्तन्यः। व्यभिचारिणस्तु निर्धदस्मृतिधृतिसर्बश्रम- 
शौचस्तम्भरोमाञ्चादयः। 

ख स निमित्तमासाद्य आन्ताद्भावः प्रवर्तते । 
पुनर्निभित्तापाये स शान्त एवोपलीयते ॥ 

भरतः 

शान्तरसविभावादि विषये विस्तरेण वक्तव्यं यत् तस्सर्व- 

मभिनवभारययां द्रष्टव्यम् । 

आभ्यन्तरा बाह्याश्च विकारा यत्व संयताः । 

यस्य भावस्य उा(म्यन्ति सं शान्त इति कथ्यते | 
दारदातमयः 

--- मङ्कह् रः 

जालुयुग्मयुतौ हस्तो करूणा रृष्टिरे च । 
पाद्योदरौवबन्धाख्या चारी नटनभावना ॥ 

एषे भ्रकारनटने प्रथमे ज्ञान्तिजस्य तु । 
हस्तावुरसङ्गना मानो पादावृरप्रवर्तक ॥ 

चारी स्यान्नटने व्याप्तौ चषुषोर्वलेोकितम् । 
एतादरशनृतिः कयत् शान्तिजस्य द्वितीयके ॥ 

नन्दीश्वरः 

शान्ता-- नायिका 

सुखिनी नियसन्तुष्टा समा मानावमानयोः । 
अनसूया ह्यह॑माना हीना विगतमस्सरा ॥ 

उपकारपरा नियमपकारपरेष्वपि । 
गम्यानुपचरयेव या सा शान्तिति कथ्यते ॥ 

शरदातनयः 

भ्रति ; 

वैवतस्य प्रथमा श्रतिः | 

शान्तिकृत्-- तानः 
षड्जग्रामे रिपहीनौड्वः। 
भगसनिष केम्मः 



दाम्बरी 

शाम्बरी- रागः 

ककुभोत्थभवयश्चा या सा मध्यप्रहांशके । 
गतारा सख्वरसुपषड़जा च पञ्चमेन विवर्जिता । 
ममन्द्रा स परिश्चेया कर्तव्या कर्णे रसे ॥ 

जगदेक ‡ 

भाषाव्यराख्यायां एतहक्षण सावेरीरागस्येत्युक्तम् । प्रन्थकतु- 

सुरेशो शाम्बयो इति सूचितम् । 

शारद्ः- वामः 

मध्यमध्रामे नारदीयतानः। 

पनिसगम नान्यः 

--रगिः 

अंसो पैवततकस्वरः सफुरतिचेदन्ते च षट्जघ्वरः, 
मापन्यासकमभ्यमोयदि भवेरसां मृखना नन्दिनी । 

गान्धारेण च पच्छमेन रदितशवेद्धीमसेनप्रिय- 
स्तानः स्यात्. . .. - -भयानकरसे रागस्तदा शारदः। 

नान्यः 

धेवतांश्ञश्राषड़जान्तोऽपन्यासखितमभ्यमः । 
गान्धारपञ्चमापेतः शारदस्तारसप्तमः॥ 

मतङ्गः 

श्ारदातनयः 

भावप्रकाशचनकारः । अयं मेरूत्तरास्यमाठरपृञ्वपामकासी । 
कृष्णभटूतनयः। भनेन भावभ्रकाशनङ्ारदीयाख्यपन्थौ विर- 

चितौ | काव्यप्रकाञञोऽप्यस्येवेति भावम्रकाश्व्याखूयाकारो बक्ति । 
काय्यप्रकश्चामिनर्वभारती श्वङ्गारपकाशचामिटषिताथचिन्तामणि- 
भ्रन्थकारानुदाहरति । सोऽयं शारदादेव्याः प्रसादािवाकरो- 
पाध्यायार्भिशद्रपकलक्षणे नात्य सर्वमतानि च भधीतवानिति 

तेनैवोच्छम् । की. ११५० कलीनः 

दारदाभरणः- देश्षीतालः 

रारदाभरणे पञ्चतारश्चक्षतपुटादयः। 
आदौ बिन्दुद्रयेनान्ते निदशब्देन समन्बिताः ॥ 

रक्षणः 

(चश्वरपुटादयः पद्ध चश्चत्पुटः, चाचपुटः, षद्पितापुखकः; 
ततोध्ेव्वान्यः ~> ॥ शनि कपोन्ाध्ा 

६५५९  शाक्षिमर्णिः; 

शयारदामतिः -मेरागः भमिच्लस्याणीमेरजन्यः) 
(आ) सरिमपधनिस. 

(अव) सनिपमगरिस. 

शारीरम् 
अभ्यासेन धिना यत्तु रागाणां व्यक्तिकारकम्। 
शरीरेण सहोत्पन्ने शारं तलचक्षते 

सम्पक्रेषु यथा गन्थः कान्ति्युक्ताफलेषविव । 
यथेश्ठुदण्डे माधुयं ्ारीरे स्निग्धता तथा । 
भअन्यजन्मङृदाभ्यासाद् क्ञानायोगाच्छिवाचेनात् । 
ारीरं प्राप्यते पुण्येरभ्यासन्निव छभ्यते ॥ 

सोमेश्वरः 

न्तरेण तद्भ्यासं रागव्यक्तिनिबन्धनम् । 
शरीरेण सहोत्पन्न शारीरं ततसमीरितम्॥ 

पाशवदेवः 

शारीरभेदाः 
चतुर्चिंध भवेत्तच्च काडड मधुरं तथा । 
पौकञटे बहूभङ्गीति देषां टक्षणमुच्यते ॥ 

पाश्च ठेव: 

शाङ्गदवः 
सङ्गोतरन्नाकरकारः । अय देवगिरीश्वरस्य याद् बक्कुरभिरणस्य 

सिङ्गणदेवस्यास्थानकविः । अस्य पिता कादमीरादागत इति 

रल्नाकरपरिचश्रादनुमीयते। भयमभिनव्रगुप्राचायमते नातयशाख- 

ठयाख्यानादुगरहीसैव रन्नाकरं रचितवान् । काटः क.प.1435. 

--देशोतीरः 

शङ्गेदेवे द्रतदनद्र गष्ुतौ गयं रघुः । 

००५555। हम्मीरः 

शाङ्कपाणिर्मण्टपकारकः-- दे शीतारुः 
ताले चानन्तरं शङ्गपाणिमण्ट पकारे । 
पयैङ्बिद्यतो पश्चङ्कटोऽथ सखेप्यशब्दकौ ॥ 
155) 51515 गोरतिष्पःः 

शङ्गमणिः- मररागः (कामवर्धिनीमेसजन्यः) 

(आ) सरिगमधस. 

(अव) सनिधपमगरिस. | 
मरभ्ञः 



 श्ुद्धरवा 

शाङ्गरवा- श्रतिः 
पञ्चमस्य चतुर्थी श्रतिः। 

जगदेकः 

दाङ वीण 

 नकुखादिवीणालक्षणे द्रष्टव्यम् । 

शारदृरमञ्जरी-मेररागः (हरिकाम्भोजीमेरजन्यः) 
(आ) सरिमपनिस. 
(अव) सनिपमगरिस. 

| मज्ञ 

शाद खरः-मेखरागः (हनुमत्तोडीमेकजन्य) 
(आ) सरिपमधस. 
(अव) सनिधनिपमगरिस. 

मज 

शार्दलविक्रीडितम्--एकोनविंशपयक्षरघृत्तम् 
मसजसततगाः भरतः 

शा्दूली-रागः 

धांञ्चन्यासधरा रिबहुखा सन्यासमध्यस्वरा 

प्रान्तोदश्ितपद्छमारिनिपरियक्ता मतारख्िता। 

दरान्दाछितरोषनिष्ठनयुता शङ्गारशेषा पुनः 
लादूलीति महषिभिर्निंगदिता पुष्पायुधे देवता ॥ 

नान्यः 

सांशन्यासग्रहापन्यासमध्या वेवतेश्चका । 
मतारा निपरियक्ता शादी परिकीर्तिता ॥ 

ृदधकाश्यपः 

शा्मिला- मेलकरता (खरहरपमियामेखजन्यः) 
(आ) सरिगमरिमपनिधनिपधनिस. 
(अव) सनिधनिपममगरिगरिमगस,. 

मज्ज 

(न ५ 
` श्ाल्मिकः- मररागः (ङ्कारध्वनीमेटजन्यः) 

(आ) सरिगमपधनिस. 

(अव) सनिधपमगसरिस,, 

मन 

शाङिनी.- धुवावृत्तम् 
भाधञ्चतुथको यज्ञ पञ्नसष्षष्ठ एव च । 
गुरुभवति सा क्या बिटद्धिः खलु शखिनी ॥ 

६६० रिख 

नायिकासु प्रयोक्छष्या संहितप्रियदयेने । 
ताटः पारटाक्षिरेण स्याच्छालिनी माड्वे मता ॥ 

(शद) कोमुदिचन्दोसो (छाया) कौमुदी चन्द्रोऽसौ 
राग नाम। # 

न्यः 

-- पदे एक्रादशाक्षरवृत्तम् 

मततगगाः : मरत; 

गरावरी- रागः 

मध्यग्रहाशा धन्यासा ममन्द्रा कक्ुमोद्धवा । 
रङ्गस्याङ्गं च तारा च शावरी स्यास्पवर्जिता ॥ 

सोमर! ‡ 

शाखकाव्यम्- श्रव्यकाव्यम् 
शाख यज्ञ कवीनां रहस्यमुपकरपयन्यनत्पधियः । 
तद्रतिविखास कामन्दकीयवच्छाखकाव्य तु ॥ 

भोजः 

शिखरः-दसतः 
रक्तितोमरयोर्मोक्षे धनुभेहाङ्ुरमहे । 
अखकोत्पीडने मुष्टिः कायेरस्सोऽप्यस्य छोकतः ॥ 

- शाङ्ग 

शिखरफपित्थ्चीयुखवतंना 
रिखरस्य कपित्थस्य तथा सुचीयुखस्य तु । 
भवन्ति वतना सुष्टिवर्तनश्च प्रकारतः॥ 

अयोकः 

शिखरखटकहस्तः . 
तियग्बध्वा तु रिखरं तन्मुखे खटकामुखः। 
रिखरखटकस्किहस्तोयं प्रोऽ्यते बुधः । 
पुयेभागेत्वयै हस्ते पुपुरस्यां नियोजयेत् ॥ 

| विनायकप 

शिखरिणी--सप्तदशाक्षरवृत्तम् 
यमनसमटगा । भरतः 

रिखा--अतिः 
ऋषभस्य प्रथलां श्रतिः । 

टिली तेषनं केव यज दीवोणि सर्वतः | 
सुप्रतिछठक्ते फे शिखा हेया तु सा यशः \ 

` (उदा) वदे -- वस्म्केः भरते; 



शखपिदम् 

नायक्स्यागमे सजना स्मधीनपरतिका च या। 
शिखा माङवकैरिक्या ताः पाटाक्षरेण तु ॥ 

तख्श्चाचपुटः। नान्य; 

--भ॒वावत्तस् (सप्ताक्षरम्) 

शाद्यमन्यपच्छमे स्यात्तती यमेव च। 
पादतो गुषूणि वे यस्य सारशिखातु वा; 

कामिनीवृत्तमेब रिखायां पठन्ति। 
धरत 

शिखापदम् 
अङ्करेकस्य पन्ते लयाणामथवा दयोः । 
यत्पदं च बतीयाङ्किमते स्याचच्छिखापद्म्।। 

मोक्षदेवः 

क्णाटैलायां तस्य प्रयोग इति मोक्षदेषः। 
ताहपाकतिरुवेङ्कटसतु शिखापदं पहवीयाष् संकीर्तनलक्षणे । 

--(पबन्धे) 
वाक्यायेपूर्णतीं नेतुमाधातु प्रच्युवामथ। 
एकस्यन्ते दयोवान्ते त्रयाणामथवा ततः ।। 

यत्पदं रच्यते तज््रंघ्रीणामधिकं कचिच्। 
शिखापदमिति प्राहुस्तस्य नाम पुराविदः ॥ 

कुम्भः 

रिखापाश्चम्-शिखाम्यारः 
देवानां पार्थिवानां च शिरोभूषणम् । 

नागः भरन्थिमिरुपनिबद्धो मध्ये कणिकाखनीयः। 

शिखिपत्म् | 
वेणीभूषणम्। मयूरपिञ्छाकारिचित्रवर्णमणिरचितम् । 

शिखिसारिणी--दशक्षरकृत्तम् 
मयुरसारिणीयप्युच्यते । 

रजरगाः। भरतः 

--दशाक्षर्च्छन्दः 

दवितीयं च चतुथं च षष्ठमष्टममेव च | 
हस दशाक्षरे पादे यव सा शिखिसारिणी । 

मयूरसारिणीति नामन्तरम् (गजरगाः) 
(ड-म् )-किं मयुरसारिणीत्वमेवम्। 

भरतः 

` शितिकष्टः-देशीतारः 
गद्वयं षश्च बिन्द्बो खगौ च शिनिकण्ठके । 

18 मत्राः। तलप्रस्करः 

शिरोशमरी 

रिथिख- हनुः 
एकाङ्गटमयस्म्रस्ता जिथिखा हनुरूच्यते । 
निद्रायां मोजने श्रान्तौ युभ्यतेऽद् मुतदरने ॥ 

सोमेश्वर" 

हिरः | 
आकस्मित कम्पिताख्यं धुते विघुतमश्चितम् । 
परिचाहितमाधूतमयधूत निहञ्ितम् ॥ 
अ घोुख पराहृतसमुर्क्िप्र लेकितं शिरः । 
त्रयोदशविधं वनं मुनिना समुदीरितम ॥ 

प्रकृतमिति. चतुदेशतर्म अन्ये प्राहुः । 

सममारालिकं नराजितं तिथैङ्नुतोन्नते । 
पाश्चोभिमुखमुन्नीते सकम्पपरिवाहितम्। 
सकम्पधुतनामान्यदुद्धतं पाश्रकस्पितम्। 
पाश्चाकम्पितमित्येकादक्षमेदाः प्रकीर्तिताः।। 

ज्यायः; 

तियङ्नतोज्तं स्कन्धानतमारत्रिक समम्। 
पाश्चोभिमुखमियन्यान्भेदान्पद्वापरे जगुः॥ 

साङ्ग देषः 

--अमिनयः 

बयोदर कमणि भरतमते। तद्रथाख्यातृमते चतुरदड। 
नन्किलले नब । नन्दनुकजिनः यश्ापराणि च प्राहुः । भरसम्य 
क्थोदरोकसमीभि मतङ्गः एनः एकद््कमाण्यधि कान्याह । 

सिः कम्पः- कंसिकवोषः 
शिरसः कर्कसं किथ्याप्रयोगस्यापि वादनम्! 

ृ्टस्थानासकवाद्रि्ध, 
एते वां हिदोषाः 

शिरस्थबतना 
नाममात्रप्रसिद्धा । 

परिरोभ्रमरी-उदुतिकरणम् 
मस्तकेन महीभागे श्िस्वाऽथ चरणद्धयम् । 
ऊर्ध्वीक्रय यदातियेक् परिभ्रमणमाचरेत् ॥ 

तदा शिरोभ्रमरिकाकथिता नृत्तकोविदैः। 
अथवा निश्चटं तिष्ठन् रमयेत् केवरं शिरः ॥ 

त्वरितं पाणियुगकटं भ्रमितोत्फुहपश्रवत्। 
एषाऽपि कथिता ततनररिश्षरोश्रभरिकेति च ॥ 

कल्टिनथः 



शिलीमुख र 

शिलाभुखः--देशीतालः 

ठगो दोटरिश्रखाुखे । 
4‡ मात्राः 

लिल्पकारिका 
नानाकखाविरोषकज्ञा नानारित्पविचश्चणा । 
गन्धपुष्प विधानज्ञा छेख्याङेख्यविशारदा ॥ 
ज्ञयनासनयानज्ञा चतुरा मधुरा तथा । 
दक्षा चित्रसफुटा श्छक्ष्णा निभृता रिस्पकारिका ॥ 

भरतः 

शिल्पकः-- नृ तदूपकम् 
षिद्रकः, षिड्ग, इयादिनामभिरप्युख्यते । 

शिस्पक्श्चतुर क्कः स्याञ्चतुवृत्तिवि रालितः। 
हास्ये विना रसेः पणेः स्तो ब्राह्मणनायकः 

हीनोऽपि नायकः कापि रमशानादिसमक्रुः । 
ङढः पुनभ: कन्या वा ताः स्युस्सचिव विप्राः ॥ 

मारुती माधव्रस्येव कमरस्य करावती । 
अद्गनि सप्र्विंशः स्युरुत्कण्ठटादीनि च क्रमात् ॥ 

उत्कण्ठा चावहित्था च प्रयन्नाञसने अपि। 
तर्कश्च संशयस्ताप उद्वेगो मोख्येमेव च ॥ 

शारस्यकम्पानुगतिविस्मयास्साघनं तथा । 
उछासश्च तदएतङ्कसू्यता च प्रखोभनम् ॥ 
नास्यसंफेट आश्वासः सन्तोषातिशशयस्तथा । 

प्रमदश्च प्रमादद्धं युक्तिश्चापि प्ररोचना। 
प्रहमस्तिश्चेति कथितान्यङ्गान्यननैव रिस्पके ॥ 

रारदन्तनगरः 

मागरस्तु अङ्गानां सप्र्विशतिरिति कषां चिज्नामानि भिन्नतया 
पठितवान् । यथा-प्रथन, अप्रतिपत्तिः, विखापः, वाम्य, 
दमत्कारः, बेाध्न--इति भिन्नतया परति । 

अभमृतानन्दिनाऽपि सप्रविश्तिरङद्गानीप्युक्तम्। तेषु विरक्ष- 
भानि निधन, प्रतिपत्तिः, चमल्छृतिः, प्रगोधन, एतौनि चत्वारि 
पटिवानि। ` रिष्टाङ्गानि आरदातनयोक्ताम्येव । 

शिवः- देरीतारः 

रसौ ठधुद्रते गश्च क्षिवताल प्रकीर्तितः । 

13 मात्राः ` 
ख्षुप्ठतौ द्रुत गोलः ष्टश्च शिवसेन्ञके । 

3१ म्नान्राः। तालप्रस्तारः 

६६२९ 

ताख्पस्तारः 

सिवपिंयनृत्तम् 

शिवः 
शिब्रपयायशब्देः षटच्छरतिरिधौ साधारणगान्धारः | 

काकणिनिषादश्चोच्यन्ते ॥ 

शिवकाम्भोजी - मेरखरागः (हरिकाम्भोजीमेरजन्यः) 
(आ) सरिगमनिम,. 
(अव) स निपमगरिस. 

शिचकरिण- रागः 

अंशम्रहधृतपञ्चममभ्यमत।रातिरिपगता या। 
रिन्यासा सगडष्व्रनिरहिता शि वकृतिरिति ग्रोक्त।।। 

बान्पः 

रिन्यासापग्रहा चेव मतारा तिरिपान्वितां । 
सगदभ्वनिनिगुक्ता सतां शिवङृतिर्म॑ता ॥ | 

याटिक 

शिवकरी क्रियाङ्गरागः 

न ठक्ितेऽप्रसिद्रत्वत्छुमुद क्रीशिबकिये । 

शिवदत्यरनाकरः 

केलदि--वसवभूषरचितः। कारः 1700 अत्र सर्वश्चाज्ञ- 

सारो वर्तते। 

शिवतालः _ देशीतारः 

क्िवेऽयुद्धितय द स्यात्। 

1 ° श्रीकण्ठः 

शन्विति - अनुद्रतः। 

शिबप्रियनृत्तम्- देशीनृत्त् 

आतेधिवादययमानेषु यतिप्रहर्णादिषु । 
शद्रभक्ता सियो यद्रा पुमांसः सोष्ठवान्विताः ॥ 

हद्राक्षप्रणया भस्मत्रिपुण्डाः रहिवहूपिणः । 
कोणान्दक्षिणवामिन सपान् कांस्यादिनिर्भितान् ॥ 

बहुसङ्गमिनो हारिगायन्यः भ्रेणिभिरिशवम् । 

कदाचित्सम्भुखीभूय छस्यङ्किरपश्रहि तम् । 

यत्न नृयन्वि ततप्रक्तं हिवगप्रियमिह स्फुटम् ॥ 
कुम्भः 



रिवरेञ्ननी | ६६३ 

शिबरञ्जनी-- सेलरागः ( वाचस्पतिमेरजन्यः) 

(आ) सरिगमधपघनिस, 

(अव) सनिधपधमगरिस. 

रिववह्भा--मेलरागः 
मुखारीमेटसंभूता नहीना श्रिववलभा । 

न्याभावेद्राहगान्धारा पांरान्याससु्ोमिता । 

अवगोहणवेखायां निषादेन सुलोभिता ॥ 

ह्ितीयप्रहुरोत्तरगेया। महो बिलः 

शिवपादः- देीतारः 
छ्य द्रतयु्म पो गघ्टुतो शिवपादके । 

11 माबाः। ताटग्रस्तारः 

शिवा--श्रति । 

मध्यमस्य द्वितीया श्रतिः । 
जगदेकः 

-- स्वरजातिः 

सवर खिचत्रारिलद्धिः शिवा संद्धीयेते बुधैः । 
भौमापतम् 

शिक्षुक्ः--गायकभेदः 

कृते वागोचकारेण द्रुतं गृहा्यरुप्तकम् । 

अविस्मरत्सावधानः शिश्चाकारस्स कथ्यते ॥ 
सोमेश्वरः 

शीषकी- धुव 
ङ्घाररतसंपूणौ मृदुवणंपदान्विता । 
या वोत्तमाश्रया सेय शीर्षकी परिकीर्तिता ॥ 

तरेम ध 

शीर्षगोटकम्_ शिरोभूषणम् 
खेलाप्राय शीर्षतः जोकं भूषणम्। 

सर्षपस्येव बा शिरस एकमेव सुवणेमुक्तामणिना चित्रितम् । 

शीष॑दोटः--दस्तः 
चिनुके शिखे न्यस्तो ह्यरारस्तियेगीरितः। 
ततो डोखयते सीष शीषदोटः करा मतः ॥ 

शुकसारिके 

शी टाविः- मेररागः (नरभेरवीमेरुज न्यः 

(आ) सरिगमपयचनिन्न. 

(अव) सनिपमगस. 
रा 

दुक्चञ्चुः- प्रनन्धः 

गमकैस्सुखरेः पाटैर्दश्भाषएः प्रथक् पृथक् । 
गीयन्त यत्र तालेन न्यासस्ताटदहिमानतः ॥ 
सुकचञ्ुरिति प्रोक्ता, देग्पिलः 

शुक तुण्डः- दृस्तः 

अगस्य यदायन्तबक्रे तजेन्यनामिकः । 

स॒ करतुण्डस्तदा स स्यात्प्रमकपेन वेष्यैया ॥ 

नत्वे नाहंनमेङ्व्य त्वयेति वचने तथा| 
दर॒ताक्षपातनादौ स्यास्सावज्ञे पु विसजने। 
आह्वाने च बहिश्ान्तः ऋमाक्िप्राङ्रिमैवेत्।। 

गङ्ख: 

शुकलतुण्डवर्तना 
धा विद्धाधोमुखो यत्र वक्षस दटुकतुण्डकः । 
वर्तितश्चोरुपृषठे सा ग॒कत॒ण्डारूयवर्तन) ॥ 

मद्धि 

लुफरञ्जिनी-मेखरागः ( गानमूर्तिमेरज्न्यः) 

(आ) सरिगपयपनि-स. 
(अव) मनिषपमगरि-स्. 

म्ण 

शुकवक्तः -- वादनम् (उभयहम्टव्यापार्ः) 

तन्त्रीकषोँङ्गएतजेन्यग्ाभ्यां डुकवक्त्का | 
साब्गेः 

_ (वीणायामुभयदस्तन्यापारः) 

सकरश्लकवक्तः स्याद्यत्र तनत्यः प्रतन्यते | 
ध 

तजेन्यङ्क्ठयोः क्िप्रमग्रभागेन कर्षणम् ॥ 

कुम्भैः 

शुकसारिकः-- वन्ध 
ताद्रयसमायुक्तः पद पारोपसोभितः 1 
पदैः प्रशनोत्तरेय 7: स प्रोक्तदञुकसारिकः ।| 

गे वां पद्यबन्ये व! तालद्वयनियोजितः । 
प्रभ्रोत्तरपदः पाठेः मेयगम्याच्छुकसारिकः ।} | 

वपते त्र 



कसार ६६४ यदकेशिकः 

उक्तमर्युक्तिबहुखा पदिः पाटेस्समन्विता । श॒क्रप्रभा-मेकरागः (मायामार्वगौरमेरजन्यः) 
ताङदरयपिहेष् स्यन्न्यासस्तारुषिमानतः (आ) सरिगमपथनिस, 

प्रभोत्तरे विधातव्य ठक्षकर्णाटभाषया | (अव) सनिधनिपमरिगरिमगस 
यः कश्चिदपि रागस्स्यातपरोक्तेयै राकसारिका | मथ 

हरिपाखः | गुक्रमतम् 

न्ते विभूषितः पदि: भशनोत्तरपद्ाभ्बितः। यक्ाचार्योऽस्य कर्तेति शङ्गारशेखरङृतादमिनयभूषणाव्व- 
तारमानटय न्यासः प्रोच्यते शुकसारिकः ॥ गम्यते । बहुषु स्थकेषु तन्मत स्मृतम् । शारदातनयोऽध्युदा्टरति । 

^. शक्रवधंनः-मेररगः (हनुमतोडीमेजन्यः) 
श्ुकसारिका- प्रबन्धः (आ) सरियमधनिस. 
कणांरलारभाषाभ्यां प्रोत्तरपदै्यत। | (भव) सनिधनिपधमपमरिगरिमग स. 

ॐ, 
मज 

क सोमेश्वरः यक्रहस्तः | | हस्ते चधेपताकास्ये यदय्कषठः प्रसारितः । शुकहस्तः खिष्टचन्द्रकरस्सोय शक्रार्थं संप्रयुज्यते ॥ 
कबन्धम्योदरे यघेचन्द्राङष्ठमधस्तरात् | 

कराद् 
करृस्वा तो स्वस्तिको छुर्याच्छकहस्तस्स विश्रुतः ॥ शुङ्ककणौटा- मेररागः (धीरराङ्कराभरणमेरुजन्यः) 
मद्नस्याधिदेवः स्माच्छुकेष्दपि पिदेषु च । (आ) सरिगमपषनिस, 
पारावतेष्वप्यन्येषु विनियोग उदाहृतः ॥ (भव) स धपमरिपमग स, 

। गोरीमतम् ५ 
शण्डाहरुमयी-सगनृत्तम् शक्तिः तासवम् छृयोरपदो धावने च स्याद्र दक्षिणं पद्म् । स्याद्यो्टजा कांस्यभवाऽथ ञुक्तिः सपांकृतिरतयङ्गरुविस्तरा च । वामेन कुटरनं कत्वा ाषयेदक्षजानुनि ॥ भअभ्यधेहस्तद्वितयप्रमाणाऽधस्ताद्धिभिन्प च क्िराजिता च ॥ देहस्य खवन कृतवा वामपादेन भूतले । | 

तियेक्स्थरेखाभिरिहैवदीय कोणेन ठोहेन सुरेश्ितेन । पतेच्छुण्डाविनः प्रोक्ता वुधहुंरुमयी तद्। ॥ मृगस्य शङ्गाकृतिनाजैना च विघर्षणाद्वादनमाहूरा्थौः । 
पाटास्तदोक्ताः किरिकीरिवणा यक्षास्तथास्या अधिशेवताभि। शुद्रकरणसथुद्रारकः - देशीतार; 
सद्राथिदैवं किरिकिष्कं तु छोके पुनः केचिदिमां गृणन्ति । ताले तु ञुद्धकरणसमुद्धम्कसंञ्चिते । 
प्रयोजनं स्याद्यतिमान्रमव्रावबोधकं वुद्धिमतामभीष्टम् ॥ चतुगटलगास्तेषामादावन्ते च दटढयम् ॥ कुम्भः ००५॥55॥55॥55॥ 5०० गोपतिष्पः 
शक्तिदरङ्किणी -_-मेरुरागः (कोमवर्धिनीमेरजन्यः) यद्रकान्तः- मेरुरागः (हरकिम्भोजीमेरुजन्य ;) 

॥ नि (भा) घररिमपनिस. (भा; सरिमगरिपंमधनिस. (अव) सधषगरिस, (अवे) सनिधपमरिगमगस, र 
1 | । शुद्धकैिकः- रागः 

शकरज्योतिः-मेरूरागः (चारुकेरीमेकजन्यः) कामोरव्याश्च केरिक्यास्तारषड्जग्रहां राकः । (आ) सगमपधघनिधपस,. पन्यासः काकलीयुक्तो विङ्ेयक्द्धकेरिकः । 
(शव) सनिधपमगरिस. वीररोद्राद्ुतरसः संपूरणस्वरको मतः ॥! 



हुद्धकैदिकमध्यम 

शुद्धफेशिकमध्पमः--रागः 
कैशिकी षड्जमध्याभ्यां तारषड़जम्रहां रक; । 
मन्यासस्स्यात् रिपल्यक्ते गान्धारास्पस्सकाकलिः । 
रसे वीरेऽद्भते सैदरे शुढकैखिफमध्यमः ॥ 

श॒द्धकरिख- मेररागः (मायामारुकोन्मलजन्यः) 

(आ) सरिमपधपनिस. 
भव) सनिधपमरिगमरिस. 

श्ुद्धगान्धकषी- मेटरागः (सू्यकान्तमेलजन्थः) 
(आ) सरिगमपधनिस. 

(शव) सधपमरिस. 

धद्धगान्धारि-- मून (गान्धास्ममे पञ्चमी) 
(आ) निसरिगमपध, 
(धव) धपमगरिसनि. 

छद्धमान्धारी- मूषना 
गान्धारयति राब्देन गान्धारस्यति क पुनः। 
निषदे शद्धगान्धारी गावश्ात्राधिदेवतम्॥ 

--मेररागः (हर्किम्भोजोमेलजन्यः) 
(आ) सरिगरिगमपधपनिषनिष,. 

(भवे) सनिपपमगरिस. 

श्ुद्धयजरी-मेटरगः (मायमाटवमैटमेटजन्यः) 
(आ) सगरिगपनिधस,. 

(अव) सनिधमगरिस. 

` शद्धवण्टारवः- मेलरागः (शुकान्तमेजन्यः) 
{आ) सरिगमपनिधनिस, 

(अव) सनिपमगरिस. 

्रद्धतानः 
वानश्ष्दे द्रष्टव्यम् । 

६६५ > ]द्धनेपाः 

शुद्धधन्याशी- मे लरागः (नरम रवीग्लजतयः) 
(आ) सगमपनिस, 

(अद) जनिषपमगस 

शुद्रनङ्ा-- रागः (क्ये, कदनक्रमः। 
द्विगुणे पड़जमय भाय सायिन् तत्र चाहनप्। 

तदार्थन स्थितम द्विखिबोज्ारयेन नम ॥ 

हितीय कम्पयित्वायथ तस्मिन्नेव विम्न्य च। 
तत्परं दि्चतुवाथाहलय कुर्याद्र लघु ॥ 

दीर्घीछ्न्य महाय तु प्राञ्चमुक्स्वा प्रहे यदा). 
न्यस्यते रद्धनट्रयाः स्वस्थानं स्यात्तद्!दिमम् | 
वैरो वरविद्ः प्राहुः मरहमस्या द्वितीयकम् ॥ 

कुन्भः 

--रगः 

धग्रहन्यासषड़जा शा सपूरणां च समस्या । 
गतारा च ममन्द्रा च शुद्धनद्राभिधीयते ॥ 

सोमराज ‡ 

शुद्धनाटरागध्यानम् 
तुरङ्ग मस्कन्धनिपक्तयाहुः 

स्वणंप्रभः यीणितञोभिगात्रः । 
सद्कामभूमो विचखन्प्रताप- 

नारोऽयमुक्तः किल रङ्गमूर्तिः॥ 
दामोदर; 

शुद्रनारी-मेखरागः (चटनारमेखजन्यः) 
(आ) मगमपनिधनिस 

(अव) सनिधपमरिस. 

--रागः 

मध्यमाशग्रहन्यासा स्वस्थाने ताडिता भवेत् । 
निषादपड् जबहुटा शुद्धा नारी प्रकीर्तिता ॥ 

मोमेश्वरः 

शुद्धनेपालः- मेररागः (खरहरप्रियामेटजन्यः) 
(आ) सरिगमपधमस,. 

(अव) सनिधमगरिगस,. 



छढनेरिः ६६६ ुद्धवज्जारः 

शुद्धनेरिः- देशीनृत्तम् पञ्चमे चांशके न्धासे षड़ने संवादिनि स्वरे । 

गुद्धेरेन पताकाः शुद्धनेदिरिद्योच्यते । मृड्ीयां हृष्यकाख्थयायां विष्णुक्रान्ते च ताने । 
संहतस्थानके स्थित्वा हृद्ये क्चिखरद्यम् ॥ तरिदिबावासकन्दपेदेवताद्वितयाश्रिते । 

दामोदरः मध्यमापद्वमीजायोजोयते ञुद्धपश्चमः ॥ 
कृत्वा सूड च शनकैः सव्यपदेन तत्परम् । 6 नान्यः 
चखारीमध्यर्धिकां कृता सह उयावर्तनेन च॥ मध्यमापच्लमीजात्योस्संभूतदयुद्धपच्चमः । 

पकलीकट्वितयत्याथ मोचने पाश्यदेशयोः। अंडोऽस्य पच्चमो न्यासस्सर्पषठिश्ुतिकस्सवरः ॥। 
चमत्कारेण रचयेन्नर्तको वाऽथ नर्तकी ॥ न ९ 
मण्डलस्थानके स्थित्वा तौ पताक शनैरदरानैः । सल्पिथतिकशासौ तितः । 

हृदिस्थो शिखरो कर्व पयायातपाशचेदेशयोः ॥ र (न 
चमन्कारेण रचयेन्र्तको वाऽथ नर्तकी । प. र = 

ड स्थिता वै प जातोऽयं गनिरोपाश्च तस्मा्वस्पगतिर्मतः। 
मण्डरस्थानके स्थिरा ते पताक शनेरडनेः ॥ 
वक ९ भीमात्मञेन संदिष्टो शास्यश्रङ्गारपोषकः ॥ 

हृदिस्थो शिखरो स्वा पयोयात्पश्चिदेश्चगो । मोक्षः 
पताकी तो हृदिश्थौ च कशिखरदयतां नयेत् ॥ 
ततः शुक्तेः स्थाने मण्डेखाकासयोजितो । (भा) सगमपरथनिधस. 
पुनः पताको हृदये पुनदिरखरतां नयेत् ॥ (अव) सनिधपमगमस. 

ततः स्पन्दितिया चायो स॒ह वामः पताककः । मज 
पुरः प्रसये सन्यस्तु पताकः पाश्वदेश्चगः॥ शुद्धबङ्गाटः- रागः 
प्रखतोऽङ्गान्तरेणैवे गृह्णीयान्नटनायकः । रागोऽथ डुद्धवङ्गाखो देशीषिन्दोरसंभवः। 
पताको दृक्टिणो हस्तः त्तदेशर प्रसारितः ॥ न्यासोहि मधभ्यमध्सोयं रागक्षैः परिगीयते ॥ 

छरद्धपाश्वारिकम्-मेररागः (वागधीश्वरीमेखजन्यः) 

श्थानकं चतुरश्र स्याद्रामे गारुडमास्रयेत् । हरिः 

अञ्जि हदि यप्रोयात्ततः कुद्ितमाश्रयेत् ॥ -मेकरागः (क्णारगोडमेरः) 

ऊभ्यै वामः पताकत्तु दक्षिणोऽधः पुरो भवेत् । मध्यमांसमहन्यासो बङ्गालशशुद्ध ईरितः। 

उभयोरीटने इत्वा चारीमड़ीकतां चरेत् ॥ संपूर्णा गीयते प्रातस्सर्वरागविचक्षणेः ॥ # 
ध 

एवमङ्गान्तरेणेव ह्यरोमण्डलमाचरेन् । री 
रथचक्राभिधां चारीं चतुबारं नये्पुरः ॥ द्ाङ्किास्ाडवतः प्रुत 

पारर्बदेरो प्रसारस्तु भवेत्तन् पताक्णोः । खाच्छुद्रबङ्गालकसंकञमङ्गम। 
सस्ति तु नतः कुयोत्पुरो हस्तकपादयोः ॥ मध्यम्रहांशान्तमिदं रसौ तु 

पताके मोटिते चेयं वामोऽधरस्थो रताकरः। शङ्गारहास्येः सपकम्पयुक्तम् ॥ 
दृक्षिणः चतुर स्थाने चमत्कारपुरस्सरम् ॥ | मोक्षः 

हृदये शिखरदन्द्रादादिताखाद्विरम्बतः । न न 

शुद्धनेरिरिवं प्रोक्तः भरतेन तथेतरः शुद्धषाडवमन्यासा ग्रहांशे मधभ्यमस्वरः । 
वेदः गातव्यस्सर्वदा शुद्धबङ्गारः सर्व॑कभ्पितः॥ 

मोटितमिति स्थानकम् । मटमाधवः 

श्ुद्धपश्चमः-रागः 
वीरश्रङ्गारयोकशप्रा मभ्यमश्रुतिभाविते । 
हृदि सप्तमगान्धारस्वरयोरपि चारपयोः॥। 

रागः 

द्ुद्धषाडवयागाङ्गं शुद्धबङ्खसंज्िकः । 

न्यासांशौ मभ्यमेनाश्म प्रहरे विनियुज्यते ॥ 
जगदेकः 



शुद्धद्राश 

श्ुद्धवङ्गाला-मेखरागः (खहरप्रियपरेरजन्यः) 
(आ) सरिभयपधमस. 

(अव) सनिधपमरिगरिस. म 

--रागः 

न्यासांशमभ्यमश्ड्ुदधबङ्गाखदद्युद्धषाडवेत् । 
यहूस्वास्पत्वहीनस्तु तारे मन्द्रे च पश्चमः ॥ 

सोमराजः 

शद्धभषां -भाषारागः 
ज॒द्धभाषा भिन्नषड्ज प्रहांशन्यासधे वता । 
गापन्यासा धभूयिष्ठा रिदीना खदुदडजिका । 
धतारा पच्चमेनापि रिता .मा्ठिके मते ॥ 

रागः 

षड्जमन्द्रा रिदीना च गतारा स्वरसामस्यभार् । 
पै वतांराग्रहन्यासा भाषा शृद्धाऽभिधीयते । 

भिन्नषरड़जसमुद्धता गुवाज्ञादो नियुञ्यते ॥ 
। जगदेकः 

शुदधभेखः--रणः 
धवतांशरमरहन्याससंयुतः स्यास्समस्वरः । 

तारमन्द्रोपमौ षड़जगान्धारदुदधभेरवः ॥ 

तदुद्धवा भेरवी हम्मीर 

-- प्रथमरायः 

धा्ञ्रहान्तो मुनिभिः प्रदिष्टः समश्ठरै्भैरव एष शद्धः। 

आषड्जगान्धारसतारमन्दः स च शतो भूतपतेः प्रयोभ्यः। 
। मोक्षः 

श्ुदधभेरवी- मेलरागः (खष्हरपियामेरुनन्यः) 
(आ) सगरिमपनिधनिस. 

(अव) सनिधपमगरिमस. मल 

चादधमञ्चरी-भेढरणः (टरिकिम्भोजीमेरजन्थः) 

(आ) सरिगमपधपनिस. 

(अव) सनिधपमगमरिस. मज्ञ 

शुद्धमध्या- गना भष्यमपग्रमि चतुर्थी 

(आ) सरिगमपधनि 

निधपमगरिस. 
(अब्) प्रण्डितमण्डली 

अध्यदेदो समुरपन्ना षड्जे स्यच्छद्धमधभ्यना । 

मभ्यमोत्र स्वरः शद्धा गन्धर्वश्चाधिदैवतम्॥ 

युढमेख्वोणायां स्वरसापनम् 

शुद्धयुखारी -मेकरागः (कनकाङ्गीमेरजन्यः) 
(आ) सगरिगमपनिध-स,. 
(भव) सनिधमगरि-स, 

मन्न 

शद्धयख्या--रगः 

भिन्नषड़जसमुद् भूता शद्धास्या स्याद्विरंजिता । 
स्वस्पप्चमसंयुक्ता समन्द्रा गृदुधेवता ॥ 

मोश्चः 

शद्धमेखीणा 
यथेच्छमाकलरिपतवह्की च स्ररव्यवस्था च यथेच्छमुक्ता। 

वीणोपरि सानगताश्चतस्रः ता लोदतन्त्रीः परिकस्प्य पश्चात् ॥ 

पार्श्वे तु तन्त्रीलितयं प्रकर्प्य कायां च सा द्ादशपर्वयुक्ता। 

स्वरक्रमेण स्वरसन्निवेशाः प्रकारयते वैणिकबोंधदहेतोः ॥ 
घड़जे भवेत्केवख्यापि तन्त्या तत्पर्वणि स्पेनमन्तरेण। 

आये च पर्वण्यषभो निवेहयः स्यच्छुद्रगान्धार इई हितीये ॥ 
गान्धारकः पर्वणि तत्ततीये साधारणः पर्वणि तच्चतुर्थं । 
गान्धारकः स्यात् च्युतमध्यमादिस्ततः परं पच्चमपवैणि स्यात्॥ 

द्धारिमो मध्यमको निवेइयस्ततः परं पर्वणि चापि षष्ठे । 
स्यान्मभ्यमेऽय च्युतपञ्चमादिरेव खरान्पवसु षटसु युञ्ञ्यात्॥ 

स्यासव्छमः पवेणि सप्तमे च तथाष्टमे पवेणि धैवतः स्यात्। 
निवेशनीयो नवमे निषादः केरिक्यभिख्यो दशमे निषादः ॥ 

एकादशे काकलिकानिषादः स्याट् द्वादशे तारक्षडइज एव । 
रिषटेषु पवैसपि सुक्ष्मभूतेष्वेवै निवेश्याः सकलाः खरास्ते । 
पवैक्रमेण स्वर सन्निवेश निरूप्य तन्वरीक्रमतो बदामः ॥ 

तल्लादिमायामनुमन्द्रषडजतन्त्यां निवेदयस्तदनन्तरं तु । 
दितीयतन्त्यामयुमन्दरपूर्वः स्वास्पञ्चमश्चापि निवेरानीयः॥ 

तृतीयतन्त्यामपि मन्द्रपड़जो मन्द्रादिमो मध्यमकश्चतुध्याम्। 
तन्त्रीब्रयेऽणो विनिवेरिते तु तते वद्।मः खरयोजने च ॥ 

मध्यस्थषड्जेन समाननाद्। भवेदिह प्रथभिकी तु तन्त्री 

द्वितीयतन्तन्ी स्वपि पञ्चमेन मन्द्रस्थितेनापि समाननादा ॥ 

तृदीयतन्त्रीरपि मन्द्रपडजसमाननाद्। कथिता प्रवीणः । 
एताश्च तिखः श्रुतिपूवैतनच्यो नान्ये स्वरश्चापि भवन्ति तत्र। 
एवे निरूक्ता खट डद्धमेखवीणा प्रवीणव्यवहार्योग्या ॥` 

रपुनाथः 

शुद्धमेटवीणायां खरखापनम् 
स्थाप्या मेसेरूध्य चतस इह तन्लिका मिथो विषमाः । 
-नस्मि१ >न अशनिः किवत नदवस ं ना साला" ॥। 
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भअनुमन्द्रपड जमहेदनुमन्दे प॑ द्ितीयक्रा तन्त्री । 
मन्द्र संच वतीया चतुर्थिका मध्यमे मन्द्रप्॥ 
पाठे तूररि गाधा मन्दरं सं मध्यमा च मन्द्रं पम् । 
शन्त्या मध्व पट्जं श्रूयाख्यास्िल एताः स्थुः ॥ 

सति वा पड्जे श्रतयो मन्द्रे मध्ये क्रमारसक्दिश्च । 
यदा पडजे मन्द्रे मध्ये तारे तथा तास्थुः। ` 

धनुमन्द्रषडसतन्त्यां पट् घासः स्थापयेयधास्युरिमे । 
शुद्ररिदयुद्रगक्चाधारणम्रदुमश्चुधिमण्दुपसंज्ञाः । 

शनुमन्द्रपम्य तन्त्यां स्युरिमे ताव पटयु सातु । 
शद थद्युद्निक॑रिकमदु सद्रचिक्तदु दररिपभ स्याः ॥ 
शुद्धो सदी इमौ न प्राद्यौ वन्ध्या तृतीयया जननात्। 
शनुमन्द्रसतन्त्रीचमन्द्रसतन्त्यां स्वर॑स्तेषु ॥ 
यायाञ्यौ शुद्धमग्दुपाविमे। चतुध्यौ समुद्भवाद् भूयः । 
मन्द्रमतन्त्यां सत्थ सातीषु स्युः स्वरास्तासु ॥ 
भाया द्वितीययोस्तो म्रदुपोग्यटपौ तृतीयिका त्यक्त्वा । 
तुयोयां श॒द्धोधः शुद्धो निःस्याश्च पञ्चम्याम् ॥ 
बष्ठथां च मृदुष्पड्जः केरिक्यथ परान्तया सापै। 

` मेरी च प्रतिसारि स्वरस्थितिरिथं प्रमाण हि ॥ 
सोमनाथः 

शुद्धमेला 
वीणा विशुद्ध मेराख्या मभ्यमेखा च सद्धा । 
सवैकरागमेटाख्ये प्रत्येके भवतो द्विधा ॥ 

बद्यामि लक्षणं तत्र यदुक्तं रागवेदिभिः। 
या मन्द्रमृभ्यतारेषु स्थानेषु निखिटेस्छरः ॥ 

युक्तं यदि तदा सवेरागमेखामकीर्तिता । 
मध्ये तारे तयैबेकरगे स्थात् सर्व॑मेरनप् ॥ 
एषकरागमेलोक्ता बीणावादनतत्परैः। 
उध्ये सन्ञुखवी गायां सेहवन्त्रो चतुम् ॥ 

दक्षिणेऽघल्नयं तन्या वध्नीयाह्वक्ष्यवेदिभिः। 
इष्नेतन्त्रीपु या वामे तस्यां (वञ्रः) मनुमन्द्रकम् ॥ 

पड्म चानुमन्द्राख्यां द्वितीयायां निवेशयेत् । 
मन्द्रषडजं ठृतीयायां चतुध्ता मन्द्रमध्यमम्॥ 
थमाघस्य तन्त्रेषु मध्यमेन समश्रतिः। 
मन्द्रपेन द्वितीयापि तृतीया मन्द्रसेन च ॥ 

कर्त्या ताः पुननाज्ना निगदा शतयो बुधः । 
खारीनिवेशन युक्त्या क्रमतः प्रतिपाद्यते । 
अञुमन्द्रसतं चाया शुद्धो रि स्याद्यथा तथा ॥ 

शद्मेड 

निवेहया प्रथमा सारी तयां तन्त्या दितीयका । 
शद्ध गांधार सिद्धधयथं तथा तन्त्या तृतीयका ॥ 
साधारणाख्यगन्धारसिद्धथे क्रमस्ततः। 
तया तन्ध्यैव तुर्यापि च्युतमध्यसहेतवे ॥ 

शद्धमध्यमसिद्धययथ सारिका पञ्चमी तथा। 
तन्त्या तया पुनष्पष्ठी पतपञ्चपसिद्धये॥ 

होपामिश्च तरितन्यीभिरक्सारीषु ये छरा: । 
वण्येन्ते ते क्रमेलीज गुरुणा मे यथोदिता ॥ 
पश्वमेनानुमन्द्रेण या तन्ती समुफाभशिता । 
तया द्वितीयया तेन्छया जायते ुद्धधेवतः ॥ 

ततव्डुद्धो निपादाख्यो निधरादः कैशिकी पुनः। 
तस्परस्तात्पतष्पद्जः शुद्धष्यइजस्ततःपरम् ॥ 
तस्याः स्याटषभव्शुटरष्पइजतो गदितास्छराः ¦ 
जातो द्वितीयया तन्त्या विश्रु यौ सती स्वसै। 
स्थाप्यौ नेकप्रयोगे तै यतस्तन्त्या तृतीयया ॥ 

जायेते तो पुनर्मन््रौ युद्धौ बीणाविदोपरितौ । 
पतेऽनुमन्दरेजः प्रोक्ता कथ्येते मन्द्रजाः कमात् ॥' 
तन्त्या तृतीयया मश््रसस्य सारीषु तास्वपि । 
तथेव स्युः क्रमादेते स्वरा जनमनोदराः ॥ 
तब तावत्तया तन्त्या चिशुद्धो मध्यमो भवेत्। 
पतपच्वमकः पञ्चदप्रयोगौ पुनस्स्वरौ ॥ 
सज्ञायेते यतसतन्त्यां बतुर्यामिति निर्णयः। 
धतुथ्यापि पुनस्तन्ञ्या मन्द्रमध्यप्नयुक्तया ॥ 
षटसु तास्वपि सारीषु भवेयुः कमञस्स्वराः। 
पतपः +यम गुद्रपन्नमस्तद्नन्तरम् ॥ 

शद्धो धदशद्धनिः प्रशचान्निपादः कैशिकी तनः । 
षड्जः परतादिरित्येते प्रोक्ता मन्दरस्य मया ॥ 
पुरोदितासु सारीपु तन्तरीमिश्च चतसमिः । 
भनुमन्दरास्तया मन्द्रः प्रोदिषटात्ते स्बयेभुवः॥ 
स्वीयकर्पनया नोक्ताः प्रामाण्यं तेषु विदयते । 
गुरुणा मे यथोद्दिष्टा वीणायां सुप्रपश्चिताः॥ 
सत एवाऽन्यथाकतु माविको मतति क्षमः । 
सेवादिने खरौ योऽयो सर्मैलापि परस्परम्॥ 
मध्ये तारेऽतितारेऽपि योजनीया यथाक्रमम् । 
सारिकष्सुट्रढं तस्यां रुक्यज्ञान विचारैः ॥ 
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मध्याविस्यानसारीषु तुरैतन्ब्युद्धवा प्रहा । 
प्रयोक्तव्याः छरा तैव मिन्नतन्वरीभवा बुैः । 
भन्तरे कथिता नैव सारिकाकलिनि स्वरे ॥ 
सांकर्यं जायते यस्मान्नानुकरूस्यै भजेत्ततः। 
धन्तरस्य खरधयापि सूक्ष्मः काकछिनो ध्वनिः ॥ 
विचार्यो विज्ञवर्येण पतादि पड़ज मध्ययोः। 
पतादि समयोस्सायावेफेकश्चुतिवर्जिते ॥ 

भम्तर काकली स्यातां तयोः मतिनिधी चस्तौ ॥ 

शुद्धमेखा सया प्रो्छ- 

वीणारुक्षणम् 

तत्रादौ गुद्रमेलाख्यवीणाया लदम चक्ष्महे । 
टक्ष्यज्ञेन प्रवीणेन निर्भितायां तु रित्पिना ॥ 

वीणायामुपरिस्थाने चतुस्तन्त्रीः प्रसारयेत् । 
पित्तटारचिते चाद्यद्धितीये खहजे परे ॥ 

पार््धोपरिद्यतन्त्रीणां वामे््वतसणामपि । 
भादयायां मन्द्रषड्जाख्य स्वरं तन्च्यां नियोजयेत्॥ 

ततः पञ्चमनामाने द्वितीयोयां निवेशयेत् । 
वृतीयायां तनित्िकायां मध्यषड्ज निवेज्ञयेत् ॥ 

मध्यमध्यमनामाने तुरीयायां निवेशयत् । 
तिसृणां पादर्बतन्त्रीणां स्वस्योजनमुच्यते ॥ 

छाया दीप्यभिधा तारषड़जतुस्यभ्वनिभवेत् । 
द्वितीया तर्का. ज्ञेया मभ्यपञ्नमसंमिवा ॥ 

ततीय यध्यपड्जेन संमिता द्मद्धिक्रामिपा । 
तिसृणामपि ओतासा श्रुतिसंक्षा प्रकीर्तित ॥ 

पर्बणीं सेंमियेशोऽय वक्ष्यते छश्ष्यसंमतः। 
मेरोः पुरस्तात्पर्वाणि षटू क्रमेण निवेशयेत् ॥ 

षटसु तेप्वाद्यवा सन्ग्या मन्ड जमिधानया । 
क्रमेन शुटूरिधभः श्ुदधगक्थास्कस्तथा ॥ 

सोधारणाष्ल्यमाम्परे गान्धारोऽन्तर तक्षकः । 
द्युद्धमध्यमन्कछषमा च वरादी मध्यस्तथा ॥ 

थि स्वसा: त्रजयम्ते तन्त्या चाथ द्वितीयया । 
अन्द्रपश्चमनाबिन्या षटसु तेष्वे पर्वसु ॥ 

शुद्धश्च धवतद्रुद्धो निषादश्च स्तःपरम् । 
कैरिक्याख्यनिषादेश्च काकल्याखूयनिषाद्कः ॥ 

षड जर्षभौ च जायन्ते व्यक्तमेते स्वराः कमात् । 
मध्यषड्जनिनादिन्या तन्या चाऽथ तृतीयया ॥ 

सर्वेष्वेतेषु ये जातस्तान्स्वरान्कथ याम्यम् । 
गुद्धावषभगान्धारी तथा साधारणामिधः ॥ 

गान्धारोऽन्तरसंज्ञश्च शुद्धमध्यम एव च। 
वराठीमध्यमश्चेति जायन्ते क्रमरस्मराः।) 

मध्यमध्यसमनादिन्यां तन्ड्या चाथ तुरीयया। 
ट्र पर्यु चतेषु सवरान्समभिदध्महे | 
वरालीमध्यमः पूरैः पव्वमदडुद्धधेत्रतः ॥ 

ततदशुद्धनिपादश्च कैरिश्याख्यनिषादकः। 
काकल्याख्यनिपादश्चेयेते स्युः करमरास्स्वराः। 
भस्यां तुरीयतन्त्रयां यः काकली षष्ठध्वैजः ॥ 

तदग्रे ४००२०५४ यथायोगं निवेशयेत् । 
तेषां प्रवाठे दीर्घाणि त्रीणि पर्वाणि विन्यसेत् ॥ 

सरिगाखयाखयरस्तत्र प्रजायन्ते स्वराः कमात् । 
युद्धमध्यमदं हस्व पवैपीठे यथा भवेत् ॥ 

तथा प्रवारे पीठं च यैणिकैर्विनिवेदयताम्। 
एकं सर्वोत्तरं हस पव पीठे निवेशयेत् ॥ 

तध्रातितारषड जास्यो द्वारविंोऽपि स्वरो भवेत् । 
छक्ष्यज्ञेगृह्यते सोऽयं रक्तिखाभेकलोभतः ॥ 

शद्ध मेलाख्यवीणायामेवत्पवोष्टके पुनः । 
ठौ षड्जौ पद्मश्च ति धभ पवंवयं सद्ा ॥ 

छभ्यानि पथ्वपवाणि तत्तद्रागानुसारतः । 
कमाद्रिगमधम्याख्यस्रोर्पादनसिद्धये ॥ 

उत्पाद्या वेद्यानि ययायोगै विन्श्चभेः | 

सक्रीण्याद्लय दीर्घाणि नव इप्वनि फ च ॥ 

एवकराममेदखस्यवीमेवे सति काक्ते। 
घस्य तूरीयतन्डय यः काकली क्ठप्वैजः 

तवरे शुदधविषतस्वराणां द्द स्मस्भनप् । 
सिद्धै द्वादश्रपबणि किनिकेदथानि कैणिरैः ४ 

अतिसारारुयषडजाय हस्य कान्यस्लयोकृक्म् । 
तेषु प्रधा दीरघांणि पच्वेपकोणि विभ्यसेत् ॥ 

शष्टपवांणि पीठेतु स्वानि चितरिवेशयेन्। 
भस्य दीर्घाणि पर्वाणि भिलित्वेकादसाभवन् ॥ 

धटी हस्वाणि पवाणि समजायन्त तत्र तु । 
व सर्वेरागमेरास्यषोणेमे ति जायते ॥ 

ग॒दमेड 



शुद्रमेख इ, © 

लक्षितेवे शुदधमेवीणा सेदद्रयान्विता । 
एतस्यामेव वीणायां स्वराणामेकर्विश्चतेः।। 

निषूपयामः स्थानानि स्वरांख्चेधा विभञ्य च। 

तत्रोपैरिस्यितानां तु वामे चतसणामपि ॥ 

आद्याया मन्द्रधड जास्यतन्तया तवेच्वतुः स्वराः । 

संग्राह्या: षड्जरिषभौ तथा गान्धारमध्यमौ । 

पद्वमोद्या न गृह्यन्ते तस्यां जाता भपि स्वराः 
मन्द्रपश्चमनामा यो द्वितीयायां निवेहितः॥ 

यस्यां बयः स्वरा ग्राह्याः पचमो पैवतश्च निः । 
षड्जादयो न ग्रह्यन्ते ज।ता अपि ततः परम् ॥ 

नेदेव मन्द्रके ख्यते स्वरा सप्त प्रदर्भिताः। 
धथ मध्यस्थानके तु तृतीयाया त्रयः स्वराः ॥ 

तुरीयायां तु चत्वारः सये खानगास्सवरा । 
तन सयु्मष्यषडजायां मध्यषड़्जादयसख्रयः॥ 

जाता अपि न गृह्यन्ते तदृध्व श्थानसिद्धये । 
मध्यमभ्यमनादिन्यां तुरीयायामपि स्वराः ॥ 

चत्वार एव गृदन्ते मपधन्यभिधाः स्वराः । 
सध्यसानगता एवे स्वरास्सप्त भ्रदर्धिताः ॥ 

तस्यामेव तुरीयाया मभ्यस्थानतिषादतः। 
भम्र षड् जादयरसप्र तारस्थानगताः स्वराः ॥ 

संम्रा्या इति सपोक्तास्तार स्थानगतास्स्वराः । 
तन्मन्द्रमध्यतःरास्यस्थानानां त्रितये खराः ॥ 

प्रतिस्थाने सप्तसपररेयेकर्विंशतिरीरिताः । 
द्र्बिक्षमतितागास्यै चतुर्थमपि षड़जकम् । 

लष्ष्यज्ञाः परिगृहन्ति रक्िखाभैकलोभतः। 
स्थानप्रसङ्ग थैकाररामो बभ्राम तद्यथा ॥ 

उपरिस्थचतुस्तन्त्रीष्वाद्यायां विनिवेरिते। 
अनुमन्द्राख्यष इंजेऽस्मिन् सयरास्सरिगमाभिधाः ॥ 
अत्वारस्समुषादेयास्स्वनुमन्द्राख्यपद्वमः । 
दितीयायां निवेहयोऽत्र पधनीति त्रयः स्वराः ॥ 
भ्रह्यासतोनुमन्द्राख्यस्थानगास्सप्र दर्शिताः । 
स्वरास्तन्त्रयां कृती यायां मन्द्रष जो निवेश्यते ॥ 
तस्यां संरिगनामानः संगृह्यन्ते ज्नयस्सवराः। 
तुरीयायां तरिल्लकायां निवेइयो मन्द्रमध्यमः॥ 
तस्यां तु मपधन्याख्याः संगरह्यन्ते चतुर्स्षराः । 
मन्द्रसथानस्त्व रास्सप्त तदेवं दर्शिता इति ॥ 

रवर 

नेतस्सगच्छते मन्द्रमध्यवाराभिधानि हि । 
त्रिस्थानानीप्ति सकरसागीतिकमतस्थितिः ॥ 

आद्य तीययोस्तन्त्योस्स्वरास्सप्न खेयेरिताः। 
अयुमन्द्राभिघे सथाने दृतीयक्रतुरीययोः । 

मन्द्रस्थानगतास्सप्रस्वरास्तावदमी प्रूनः। 

मध्यस्धानगताः षिवा तारस्थानगता उत ॥ 

न तावदाश्चस्तारास्यस्थानभङ्गप्रसङ्गतः । 
न द्वितीयोऽपि मध्याख्यस्थानाभावे कथं पुनः। 
तारर्थानं प्रजायेतायुपनीत विवाहवत्॥ 

तस्मादस्मामिरुक्तेव दीतिस्स्थान विभाजने । 
मन्द्रादिष्वयुमन्द्रादिव्यवहारस्तु खौकिकः ॥ 

गतानुगतिकन्यायाद्धान्तिमात्र विजम्भितः। 
ठश्चितेय श्ुद्धमेखवीणा खक्ष्यानुसारतः।। 

वेहटमखी 

शुद्धरागः 

स्वजा्यु्योतकस्वे येऽनुवर्तन्ते तु तामिह । 
अन्यजातिचिरूपा ये ते शुद्धा राजसमताः ॥ 

कुम्भः 

- मेररागः (सिदिन्द्मध्यमेख्जन्यः) 

(आ) सरिगमपनिस. 

(अव) सनिपमगस. 

शुद्धलक्षणिकः-- (अभिनयः) 

उश्चायै तत्तनामानि करेच् प्रकटीकृतः । 
स स्मादभिनयो नाश्ना शद्धखाक्षणिको मतः ॥ 

शुद्रवराटिका-- रागः 
सोवीराङ्धे शुद्धवरादी बकी धनिपादिका। 
सन्यासांरग्रहा तारा सदा शान्ते निमुञ्यते । 
प्रयोज्या पश्चिमे यामे छान्ते रोदरेऽद्मुते रसे ॥ 

शुद्धवराटी-प्रथमरागः 
सौवीरी मुनिपुङ्गवेनिगदिता भाषा च सोवीरजा 

तस्या अङ्गमिदं वदन्ति .... शुद्धा बरास्ेयब घा। 

न्यासाशग्रहषड़जशोभिततनुः शान्ते रसे गीयते 
पूणो यैवनतारका च धनिपप्राचुयेदरश्या सदा ॥ 



हितीयप्रहरोत्तरगे ग्रा । 

ञ्द्धबरारी 

--भाप्राङ्गरागः 

सौवीरे गदितास्ति या प्रथमवः सौनीरिकाभाषिका 
तस्यामङ्गमिमां वदन्ति सुधियः शुद्धा बरास्याह्याम् । 

वट्जांशब्रहणावसानकलितां तारस्थलोद्यस्सथां 
योज्यां शान्तरसे दिनस्य विरतौ सप्तश्ठरे रञ्चिताम् ॥ 

कम्भः 

--मेररागः | 

भथ शुद्धबरास्यरं तु रिगो कोमटूर्घको । 
गस्तु तीज्रतयो धः स्यात्कीमस्तत्रनिस्रः । 
वैवतोद्राहयुक्ताख्चं निमो न्यासा श्चको स्मृतो ॥ 

रागः (वदो वादनक्रमः) 
ब्ारषड़जे गर कृत्वा स्वरं तस्मात्ततीयकम् । 

 द्वि्रिश्चतुवां हन्याच्च तदनु स्थायिनं स्परत् ॥ 

ततस्त प्राक्तन प्रोच्य कम्पिते स्थायिनि खरे । 
 न्यासाच्छुद्धव रत्याः स्यात्स्वस्थान प्रथम् तदा । 
अस्याः द्वितीयो वैरोपु स्वरः सथायी निरूपितः ॥ 

वेमः 

राग; 

सौवीरकस्य सौवीरी मुख्या भाषा च या स्पृतो। 
तदङ्ग चन्द्रकी नाग्ना सेव शुद्धा वराटिका ॥ 

सयाः न्यासांयोः षड्जः प्रचुरादधिकस्तथा। 
संपूर्णीय स्से शान्ते प्रयोगोऽस्याः प्रदरयेते ॥ 

जगदेक; 

घट्जादिः कम्पितस्थाना मन्द्रधैवलकम्पिता । 
गान्धारनादब्हुा संपूणां सप्तभिः स्वरैः ॥ 
निषाददुवैला काया प्रडजगान्धारतारभाक् । 
शुद्धा बरारी विज्ञेया रागलक्चषणवेदिभिः॥ 

सोमेश्वरः 

ङ्गं सोवीररागस्य सौवीरीयमि विश्रुता । 
प्राप्राङ्गसवं ततस्तस्या नाम्ना गुदधवरारिका ॥ 

हरि, 

-- भाषाङ्गरागः 

सौवीरभाषा सौवीरी तत्जा ज्ञेया वराटिका । 
तारथेवतषद्जांशा म्रहन्यासेषु सस्वरा ॥ 

गातव्या पश्चिमे यामे संपूणां करुणे रसे । 
कनस्पधनिपा सेव वदुकीलयभिधीयते ॥ 

भटूमाधवः 

कहो विरः 

६७१ शुद्धसामन्ट् 

खद्रवसन्तः-मेररागः (धीरशङ्गराभरणमेरुजन्यः) 

(आ) सरिगमपधनिस,. 
( धव ) सनिधमयघमगयस.

 

शुद्धषड्जा -मर्कना (प्ग्रामे चतुर्थी मूर्छना) 
(आ) पधनिसरिगम,. | 
(भव) मगरिसनिधप. 

पण्डितमण्टली 
मूर्छना 

-- मू 

डद्धः स्यात्तत्र षद्जस्तु शुद्धषड्जा ततस्मृता । 
पश्लमेन रूरेणेयं देवता स्यासिितागः ॥ 

इद्धषाडवः- रागः 
यदांशकन्यासकञ्च मभ्यमास्यस्वरो भवेत् । 
नैघनस्थानगामी च षडजो गान्धारदु बैरः ॥ 
तानधारौ स सोवीरी श॒द्धमध्याख्यमूषैनः । 
अजान्रन्तेन तानेन श्चङ्गाररसपेवतः। 
मथ्यमायास्तथा जाय: जायते डुद्धषाडवः॥ 

षड् जान्ते मध्यमाजातेः संभूतददयुद्धषाडवः। 
न्यासश्च पद्वमोऽसश्च गान्धारेण च दुबैलः ॥ 

.. . --. . . पश्चमोत्पन्नः शुद्ध षाडवसंज्ञकः । 
न्यासाच प्रध्यमा मास्पस्तारमध्यग्रहस्तथा ॥ 

काकस्यन्तरसंयुक्तो दास्यश्ङ्गारकारकः। 

लक्षणेनेह केनेय विकृता मध्यमा भवेत्॥ 

तारमन्द्राब धियेसात् त्द॑शाभ्यामुदादरतः। 
तस्मान्मध्यम्रहेणेव गातर्ग्यं जातयो यतः । 
तारमध्यग्रहेणेत्थ विकृता मध्यमा मतः ॥ 

मोक्षः 

शद्धसाधारितः- राणः 
साराग्रहो निगात्पः स्यात् षडजमभ्यमया कृतः ; 
संपूर्णां मध्यमन्यासः शुद्धसाधारिते मतः ॥ 

मोक्षः 

शुद्धसामन्तम्-मेररागः (हनुमतोडमेजन्यः) 
(आ) सरिगमपयपस, 

(अव) सनिधपधमभगरिस. 



` दसि 

छद्धतरङ्गः- मेलरागः (धीरशद्धराभरणमेकजन्यः) 
(आ) सरिगमपवषनिधम. 
(अव) मधपमरिगरिस, 

` म 

छद्साषरी मेख्रागः (काभ्वाजीमेख्मो ऽये रागः) 
छद्वसावेरिरगे तु गान्धायश्र विजनम् । 

गधी वर्यां 

-मेरुरागः (धीरशङ्कराभशणमेजन्यः) 
(भा) सरिमपयमस,. 
(अव) सधपमरिख. 

परमेश्ररेः 

भरं 

छद्रसीभन्तिनी- मेखागः (दमुमत्तोडीमिखजन्यः) 
(आ) सरिमपधनिस, 
(अव) कनिधपमगरिस. 

भभ्रं 

छद्रसेना-मेख्रागः 
(आ) सन्रिन्गमन्प०्०्०्०्स, 
(अप) सनि०न्थपन्म~गरिन्स, 

सेलसक्षणे 

छर] परष्केर् गये जतिः 
एकाक्षरं वाच यद्धवेत्सावैमार्निकम् । 
निय करणयोगेन सा शुद्धा नामतो यथा|| 

भमिनवगुप्तभरतपाठः 

एकाक्टरे दक्षरे वा वाद्य यत्सर्वमार्गिकम् । 
भवेकरोरण् (क) योगेन सा शुद्धा जातिरुच्यते ॥ 

नेप्रापाठः 

शमेवपाठः प्राघीनकोदोऽपि। 
क्था-नयद्रद्र छसो खो शके हति विहितवाक्या। 

सौ शद्धा चिद्धि मध्यस्जीणं खख जातिः ॥ 
भरतः 

भवभद्धे जाति 
यतैकाधरश्य ररदाकृततित्र्भाण्डजा | 
रसभव्किपेश्चया ख मारगिष्वपि चतु च । 
मभ्यस््रीमें प्रचारेषु जातिं शुद्धां विनिरदि्ेत्॥ 

शग्धक्षरकृतं वाथ यद्धवेत्सार्वमार्मिकम् । 
निय केरणयोगेन न्ना शुद्धा नाप्रतो यथा। 
सा शुद्धा विज्ञेया मध्यस्त्रीणां तथा जातिः। 

भरतः 

६७२ शुभामतिः 

सावेमार्गिकमिति अङ़तािप्रविवस्वामो मुखीषु श्ङायाष्ट- 
रसेषु भवेति मध्यस्रीणामिति । 

शुद्धाभीरी--रागः 
शतःपरं भवेद्रागः शुद्राभीरीति संङ्गितः। 
भिन्नपद्रजतमुद्रुनः ताये गान्धारसंज्ञके ॥ 

छषभण परित्यक्तो मन्द्रपद्रजस्तमस्बरः । 
धेवतांरप्रहन्यास ददययं प्रतिपादिनः॥ 

हिः 

शुभ्रः 

सङ्गीतद्ामोदर हस्तमुक्तावलीकारः। सङ्गोतदामोदरे पञ्च 
परिच्छेदा वर्तन्ये) तनरदिष्टा विषयाः निरुक्ति निष्कृष्टतया सङ्गह - 
ह्पेणापि अिरम्यै निशूपितास्सन्ति। अलङ्कारनाखयलक्षगेष 
पोरस््यपाशायमेदेन दवे मते वतेते , उभयोरपि मतयोः अनेन 
विचारः कृतः1 

शभपन्तु वर्ती -मेरकतां | 
सरिग००्ण्मपधनिण्न्सञ, 

,: (1 

शभवराली - मेखरागः (शुमभन्तुब्र ठीमेखजन्यः) 
(आ) सगमपधनिस, 

(अव) समिपधपमगरिमग स. 
भ 

॒भवाहिनी-मेलरणः (नरमैरवीवेरजन्यः) 
(आ) सरिगमपनिधनिस, 
(अव) सनिधमगमस, 

भञ् 
शभा मत्रावृ्तम 
दविमातिक एकः चतुमाघ्रिकं एक; | 
जः चतुमान्निकः जं दिमातिका ॥ 

विरहः 
-श्रति 

मध्यमस्य द्वितीया श्रतिः। 

। + । 

श॒भामिः- मेकलः (नरमेस्वीमेलजन्थः) 
(आ) सरिगमनिस, 
(अव) समनिधपमगरिस्,. 



श्ुभवाहिनी 

शभवाहिनी- मेररागः (खरहरपरियामेकजन्यः) 
(भा) सरिगमपनिधमपरनिधनिस. 
(भव) सनिधपमगमस, 

मञ्ज 

छष्कम्- दरोनम् 
अन्तःप्रीढाभिसंशुष्यतरम शुष्कमुदाहृतम् । 

कारद्ातनयः 

-- वाद्यम् 

गीतचत्तविहीनत्वाद्रादय श्ुष्कमिति स्मृतम् । 
ज्यायनः 

शुष्कावकृष्टा पूर्वरङ्गङ्गम् 
सल शुष्काक्षरेरेव हयवह्ृष्टा धवा यतः । 
तस्माच्छुष्कावशृष्टेयं जजेर्छोकदर्सिका ॥ 

| भरतः 

शल्ारः-एत्कारदोषः 
गूत्कारोऽन्बर्थनामात्न, 

कुम्भः 

-- वदो पूत्तारदोषः 
शस्कारोऽन्वर्थनामाव केषाश्चिहशमो मतः । 

कुम: 

शन्यता- शिल्पकाङ्गम् 

यथा सीताऽपि तत्रासेलयादावपि च टददयते १ 
द्यत विस्मृतिस्सर्वकर्मणां म कदा स्मरता ॥ 

शरिदातनवः 

चि स्मरण शून्यत्वम् । यथा प्राबडङ्े बत्सलयादि । 
4 सागरः 

करन्यमध्यमः- मेररागः (वाचश्पतीमेर्नन्यः) 

(आ) सरिमपनिधस. 

(धव) सनिधपमगरिस. 
बज्ञ 

ञ्जूल्या-रष्टिः 

निष्कम्पा समत।रा च बाद्यार्थग्राहिणी च या। 
शूल्या टश्टिस्समास्याता चिन्तायां उ्यमिचारिणी ॥। 

सोमेश्वरः 

धूसरा मरिनापाज्गनिष्कम्पा पुटतारयोः । 
यान्याबलोकिनी ष्ठिः शून्या चिन्ताश्रकारिनी ॥ 

विष्रदान्नः 

45 

६७२ शम् 

शूलिनी-मेररागः (खरहरमियामेरजन्यः) 
(आ) सरिगरिमधमपरधनिस. 
(अव) सनिषपमरिस. 

भसन 

--मेरुकर्ता 
स०्०्रिगमन्पव्यन्निस. 

मज 

शृह्कला कृतम् 
भाणाद्ौ प्रयुक्ता श््धलान्योन्यवन्धिनी । सा छयान्तरे 

युज्यते । छयान्तरम्, छयविशेषः। 
भृहुलासङ्खिनी- गतिः 

श्द्खखासङ्धिनी चापि उद्रन्धगतिसन्निभा । 
देवेण. 

मृह्खुलिका--कण्टभूषणम् 

शृ द्टी --वर्णाखङ्कारः 
हस्वदीघेस्वरयुग सगु्चा्यान्यमादिमम् ¡ 
कृत्येव सकला यत्र कलाः परोक्तास्स ् दभली ॥ 

यथा ` सस्सर सरिगम्म रिरिरिगरिगप्प इत्यादि । व्युक्त- 
मेण ममगगमग्गरिस्स इत्यादि । आरोहव्वावरोहश्च श्रद्ुस्येव । 
भस्य निस्सारुतालानुगतत्वेनानुपूर्बी वि रिष्टत्वादलङ्कारस्वम् । 

| सक्गीतसरभिः 

शृङ्गम् सुश्रिरवायप् 
शङ्ख च माहिषं क्ष्ण सर्वदोपविवर्जितप । 
पूत्कारसुभिरक्षिक दन्तिदन्तोपमितम् ॥ 
धोकारनादगम्भीरं तत्थुकार विराजितम् | 
कृष्णेन निर्मिते वाय श्रङ्गःरोपाखबहमम् ॥ 
हस्ताङ्गरप्रमणिन तूयेवत्कथित पुरा 
पाटवर्णांश्चये तत्र तत्र य बायकोविदूाः ॥ 
तानाहूय महीपालः सुसन्तुष्टः प्रियात्रृतः | 
उर्सवे च तथोद्याने क््याद्वायविनोद्नम ५ #॥ 

। भ मद्रः 

करेणुमदनाकारवदनं दधतं शुभम् ¦ 
निर्दोपिं माहिष श्वङ्ग क्ष्णं स्निग्धं सुसंस्कृतम् । 

धततरङुख॒माारं शङ्गसयानुरुहस्य च ?। ` 
अश्टङ्गलखयतं खण्डं मूलेऽस्य ध्वनिसिद्धये ॥ 
न्यसेद् द्रथङ्गरूक तस्य छित्वाग्र रन्धमेककम् । 
कृत्वा पएूतकारजनकं भुङ्कारेणानुबादयेत्। 
विविधध्वनिगेम्भीरं प्रायो गोषाख्केषु च ॥ 



६७५ 

पृङ्खारः--रसः 

मधुराः सुक्ुमाराश्च शूपयौ बनराणिनः । 
र ज्खारालम्बना भावाः तरूणीतरूणादयः ॥ 

छतागृहाणि चित्राणि हभ्येप्रासादमाछिाः। 
श्ङ्गारोदीपना भावश्चिन्दरिकाचन्दनादयः। 
कटाश्चमुजविक्षिपगोप्या कास्याङ्कमदंनम् ॥ 
मन्दन्ितादयः श्ङ्गारानुभावाः प्रकीर्तिताः । 
भारस्यौप्यजुगुप्ास्वैन्निमिमविर्विजर्जिता ॥ 
निर्वदाघ्याः सर्वं एव शङ्गारे ज्यभिचारिणः। 
विभ्िस्ततवमामभ्य)त्साक्चात्कारमिवागतेः ॥ 

शालम्बनोदीपनास्यर्वरस्रीकुसुमादिभिः 
धनुभावेभ्रताक्षेपकान्तदष्टिस्मितादिभिः ॥ 

यथायोन प्रसपद्िरीष्पा्व्यैमि वारिभिः। 
रतिः स्थायी महदयेरास्वाद्यत्वमुपागतः !। 

शङ्गाराख्यो रसः प्रोक्तो विग्रदासेन घीमता । 
संभोगविप्रटम्भाख्यौ तस्य भेदावुभौ स्मृत ॥ 
संयोगे कान्तया यः स्याटियोगे स्यात्तया पररः । 
परस्परस्वसंवेद्यसुल्लानुभवनारिमका ॥ 

यानुभूतिभेवेसमैन संयोगः स्यात्सदा तयोः । 
सङ्गमोत्सर्पिमुखमोरुत्ृष्रगुणयोगिनोः ॥ 
नवयोवनयोः मरघ्यप्रकृत्योः त्रे्ठहपयोः। 
नारीपुरषयोस्तुत्यै परस्पर विभाविक्ता ॥ 

सपा ह्वया चित्तवृत्तिरविप्रकम्भो वियुक्तयोः 

भालस्यप्यजुगुप्सानां विप्रखम्भोऽपि संभवः॥ 

संभोगस्य यथाचिन्ता स्मरणावेमितादयः। 
सग्वारिणो भवन्त्येव भवन्येते भयानके ॥ 

कर्णेऽपि वियेोधस्तु तयाभामपि सुग्रह: । 
विषादग्छानिमिनंद्बेयमस्पादयो यथा॥ 

शन्ते सद्चारिणो ट्टा: विप्रलम्भेऽपि ते तथा। 
विवोाधश्चानयोव्येक्तः शान्तश्ङ्ग1रयेद्रियोः ॥ 

इति सव्वारिसाङ्कयीदमीषां नियमः कृतः । 

उच्यतेऽत्र यदा रत्युद्रकजन्मा भवन्त्यमी ॥ 

सभोगणस्य तदा नूने भवन्ति व्यभिचारिणः। 
यद तु राजद्रोदादिनिमितादद्धबस्तदा । 

भयानकस्य जायन्ते चिन्तायाः व्यांभवारिणः ॥ 
यद्ःखितस्य लोकस्य दरोनात्संभवन्यमी ॥ 

करुणस्य तदाङ्गत्वं भजन्ते उयमिचारिणः । 
-यदाङ्नायाः प्रःप्याज्ञामिश्रिता स्यादियोगिनः। णे माक्ष 

शरक्षारविरकः 

साकाष्ुस्य तदोत्पन्ना भावा निर्वेदपूर्विकाः। 
भजन्ते विप्रटम्भाख्यश्ङ्गारव्यमिचारिताम् ॥ 

यदा तु निशितः कान्ताप्राप्याञ्चाविरहस्तद्ा । 
सख्ारिणः स्युहशान्तस्य निराकाह्ु्य धीमतः ॥ 

यथा हरीतक्येेव तत्तदौ पधयोगतः। 
विविध कुरुते कार्यं बन्धनसखसनादिकम् ॥ 

एवमन्ये र्पट़ता जायन्ते भित्रजञक्तयः। 
तस्मारसख्वारणा शेया सहकारिपद्स्थितिः ॥ 
नन्वयं विप्रलम्भः स्यान्नीचभ्रकृतिको यद् । 
तदा चन्दनमास्यादि विभावानामदरोनात् ॥ 

रलभावे विप्रम्भः अङ्गारो जायते कथम् | 

संभोगोऽपि न नीचे स्याद्विभावानामदरैनात् ॥ 

इतिचेत्तत्र तत्रासो नारीमात्रविभाचजः। 
ययोब जायते बापि शब्दानुकृतिदर्शितात् ॥ 

विभावात्कामिनीरूपादिप्रखम्मेऽप्यसो रतिः । 
ननु संमेगन्र्गगरे याजी भागो रतिमेनेत् ॥ 

सुखारमकत्बाटिरहजन्यदुःखारमके कथम् । 
रतिः स्थायी भवेद्धायो विप्रखम्भे तदुच्यते ॥ 

न वय नायकगतो सुग्दुःखाव्रकलिमो । 
संभे गविगप्रलम्भास्यो न्नुमः किं नलु पर्वते ॥ 

नटेन येऽभिनीताः स्युः अनुभानाः पुरोदिताः । 
तरु्द्धा वासनात्मा पतूदस्य स्वान्तमन्दिरे ॥ 

यो रतिः स्याद्टश्नणया स्थायी भागो रतिभवेत्। 
तञ्चित्तसत्वोद्रेको यः प्रकाञानन्दटक्षणः ॥ 

संभोगस्यानुकरणाद्धयोगानुकृतेरपि । 
संभोगो विप्रलम्भश्च भग्यते भार चिन्तकैः ॥ 
करणाद्विप्रटम्भस्य स्थायिभद्ात्सफुटा भिग्रा । 
विप्रटम्भस्तु संभोगफटः स्यात्करुणः पुनः। 
स्या्नियदफटस्तस्मादपि भदस्तयोः स्फुटः ॥ 

श्वङ्गारस्य हि प्रीतिः स्थायिमावः। वादिजद्ारनेष 

देशकारुबयो द्रग्यगुणप्रकृतिकर्मणात् । 
भवानामुत्तमं यत्तु तच्छ शरष्ठमुख्यते । 
इयति शङ्गे यस्मात्त॒ तस्माच्छ ङ्गार उच्यते ॥ 

दारदशातन्यः 

भृङ्गारतिलकः--देशीतारः 
पदयो द्रतोरो च श्रद्धारतिखके छमात्। 

॥ | ताटस्रस्तारः 



श्ज्जार्कहाः ६५७५ 

श्रृ ङ्खरप्रकरश्चः 

भोजदेवविरचितः । कराञ्यालङ्करप्रन्थः। षटूर्विशतप्रकक्ञा 
त्मकः। प्रथमादिद्रादशधकाशपयेन्तं ज्रन्दार्थशकिहूपाः काव्य- 
भक्तयः विचारिताः । ऋयोदशाश्वतुर्विंशतिषु प्ररशेषु शश्गार 
एक एव रस इति श्ङ्गारविभागाः, वदबान्वर विभागश्च 
प्रा्चनिमरन्थोदाहरणपूर्वकं अतिसृक्षमेक्षिकया निषू्पिताः । 
तरिहारसदसरपरिमितोऽयवं प्रन्थः। पृबार्े महामाष्य- वाक्यपदीय 
४ सारभूतविचारः च्ियते। विदुषामतिसहाय- 
कारी। 

शृङ्खारटटिता- मेररागः (हेमवतीमेरजन्यः। 

(आ) सगमयनिस. 

(अव) सनिधमगरिमस,. मज 

शृद्धरयधिनी- मेररागः (खरहरपियामेलजन्यः) 

(भा) सरिगमपधनिस. 

(अव) सधनिपमरिगमरिस.. मजर 

शृद्ारशखरः 
अभिनयभूषणकतां । अय बीरभद्वटनामान विशेसं 

प्रतापसृद्रसभामदं दैहिकस्वेन स्मशति । अतः प्रतापश्द्रात् 

(1320) नाव्यवांचीनः। अभिनवभूपण अभिनये चिव्रतराः. 
गर्यक्रय।न्ञवस्क्यभताक्ताः निरूपितः । 

शृद्खारहारः 
हम्मीरकृतः । सङ्गीतनास्यनि पयकोऽय न्थः । आरम्भ 

भोज, -यिक्रम, जगद्क, केर सिङ्ठण गणपति जयस्तिहादयो 

नृपाः स्मृताः । तेषु केदिसिङ्गण्ाः चृपयो; प्रन्या नाषडङभ्यन्तं। 

अराटहस्तलक्षणे सिद्गणस्य नाम रइथत । सामराजदेवः सङ्गीत. 

रनाबलीद्यरः। हम्मरेणातिबहुमानेन “ नस्थवेद्बिरिश्िना ” 

इति उकः । उद्रतन्मिकम्तु सङ्ीतर च्वावल्यां दश्यते । ङ्गार- 

हारे कदयपविश्चाखि रम्भाजुनयि त्याबण दुगैश्चक्िवायुजेत्र- 

निहसद्रटमतानि उक्तानि । काटः के. प. 1290 

भङ्गिका--सुषिरवायचम् 
छिन्नाम्र घटितं शग श्क्ष्ण मृगसमुद्धबम । 

शद्विका सा निगदिता त।रनादेनि धायिनी । 
षकृम्मः 

भृङ्गी- मेर्रागः (हरिकाम्भाजीमंलजन्यः) 

(धा) सरिमपधनिन. 

(अव) सपषपमगरिस. मष 

शोखरः- देश्चीतालः 

--गीतारङ्कारः (भूवभेदः) 
दादश्ाक्षरपादोऽन्यो भोकफटद्सप्रमेः। 
हसक ख रसे वीरे गीयने शेखरा्कयः। 
छषुरौरंकषुयै्न स ताये हसक: स्मृतः॥ 

अश्नीतभारः 

शेषभूषणम्- मेखराग: (नरपरवीमेलजन्यः, 
(भा) सरिगपनिधमस,. 
(अष) सनिधपमगमरिस,. मच 

शेषनादः- मेलरागः (सिहेन््रमध्ममेरजन्यः) 
(भा) मसरिगमपयस. 

(अव्र) सनिधपमगरिक्ष. | 

शेष्रभा- मेटरागः (मायामाख्वमीलमेरजन्यः) 
(आ) सगमपधमस्ष. 
(धव) सनियपमगरिस. मच 

शेषणो नृत्यदपतौ 
करं सुथमुटख न्वा चोभ्व गाखाः पृधक् प्रथक् । 
परू दोञ्या द्वितीयस्य राखाः शाखान्तरे पुनः। 
प्रान्नयास्लत्तद्एा तततः दापफण्य मती ॥ 

। गण मद्व: 

शपयाहिनी- मकरः (मीयामाखगौटमेटजन्य) 
(आ) मरिगमनिम. 

(अव) सनिमगरिस. मच्च 

शाषदायौ - 'दशोतानः 
गगाछकः होपशायी । 
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दवम् - द रौम्धानम् 

्रकरततिस्यन्य पादस्य जानृध्नङ्गसमेःऽपरः। 

समुय॒तः कुख्िनाह्धिगेमने चन्निवेशितः। 

स्थानक शरवमास्यातं अम्भ।सताण्डवदयेने॥ 
वैमः 

--करणम् 
आयतं स्थानकं यब्र करौ कलशमंखित। | 

उर्ध्वप्रसारिनौ भू रेचिते नक्करिणलुगौ । 
निरुपश्रमतयुख पादो हैवं नदीरिनम ॥ 

हइरिपान. 



गा; 

शेवरागाः 
मध्यमे वेखतत्वास्यै बरार कुश्चरं तथा । 
भर्कीदृरिकश्चेव मदकरं माख्वी तथा| 
देदिक रागभंदादि मेषरगे तथैव च ॥ 

गान्धारे कोह्टसं चिद्यात्कोरिकं नटररावकम् । 

श्रीकासर्ं च टक्षे्ी तकांख्य तापाणिना ॥ 

न्यन्-- 

अन्दालीकामरे चेव गान्धारं पत्वम् तथा। 
तक्छेयी व्यश्रुणी चैव गोदी च मेघनादकय। 

तक्ेी सन्ध्यरागं च मेरा च कौशिकम् ॥ 
एते रागाः कारणागमे उत्तरभागे र्टाः । 

श्रीफामरतक्ेचरागयोले्षण कुवापि न रष्टम | 

शोकः 
इष्टजनवियोगविभवनाश्वधवन्धदुः खानुभवनादिभिर्विभवे- 

तप्यते 1 तस्या्चपातपरिदेवितविलपितवैबण्ये स्वरभेदं भूमि 
लनसस्वनरुदिताक्रन्दित दी धेनिश्रसितजडवीन्माद मोह मरणा- 
योऽलुभावाः । रुदितमन्न त्रिविध आनन्दजमार्तिज शृष्या- 
[सुद्धवं चति। 

हर्षात्फुलकपोर सानुस्मरणादपाङ्गविसृतासं | 
रोमाच्चगाल्लमनिथरतमानन्द ससुद्धवभवति ॥ 

पयोप्र विमुक्तासर सस्वनमशवश्यगाल्नगतिचेष्म्] 
भूमिनिपातनिवर्तितविरपितमिययर्विजं भवति ॥ 
प्रसफुरितोष्ठकपोरं सरिरःकम्पं तथा सनिश्वासम् । 
श्रक्टीकटाक्षकरुटिरं स्रीणामीष्याकृतं भवति ॥ 

स्रीनी चगप्रकृतिष्वेष रोको व्यसनसंभवः । 
धर्णोत्तममध्यानां नीचानां रुदितेन च ॥ 

भरतः 

शोक्रः 
उपर्धावनिष्टस्य चित्ते यद् भिहन्यते । 

दुःखात्मा सम्मतदसोकः मोहरोदनभाबनः। 

सोकवरारी--मेरखराग. 
अथ रोकनरास्यां तु रिगे' कोमलपूर्वकौ । 
मश्च तीनतरः प्रोक्तः कोमखो यैवतः स्मृतः । 

न्यासा च सनी यत मूछेना च पपूर्विका ॥ 
हितीयग्रहरोत्तरगेया । 

भावविवेकः 

महोबिरः 

६९७६ शोभा 

सोकवरालिः- मेरुगगः (नारकमियमेखुजन्यः) 
(आ) सरिमगमपमघरिगमपधनिधस 
(कव) सनिधमगरिस. 

| मज 

सोकवरालीराग्ध्यानम् 
कपोलयुगल न्यस्तहस्तप्रष्ठाङरेञ्डवलाम् । 
जानुकरूपर संयुक्ता ध्याये ञ्चोकवराछिकम् ॥ 

रागसागरः 

शोभतः- रपगतिः 
विरोधिमित्रशन्रणां रसानां सङ्करेऽपि च । 
मदिम्ना ओओोभते स्वेन यस्स ञोभन रितः ॥ 

दरदातनयः 

सोभा- रक्षणम् 
सिद्धः प्रयोजनैः असिद्धम्य भसङ्कटने यत्न निर्णीयते सूच्यते 

वा ॐषवक्रोक्तिष्वनि विरोषमरहिग्रा चमन्कृतोऽर्थः शोभा । 
सोभा प्रमावप्राकसप यूनोरन्योन्यमुच्यते । यथा--रत्नावल्यां 

सागरिकावत्सराजयारन्यान्यरूपातिरायप्रकटनम् । 
सिग; 

सिद्धरथैस्समीङ्ृव्य शओभाऽसिद्धस्य भाषणम् । 
सेश्वर : 

सिद्धेरथंस्सम त्वा हसिद्धोऽर्थः प्रयुञ्यते । 
यत्न शिष्टा बिचिल्लाथौ सा शोभति विधीयते ॥ 

भरते. 

सद्धः प्रयाजनः असिद्धस्य टुभसह्वटन यत्र निर्णीयत सूच्य- 
तेवा शऋेषजक्राक्तिध्वनिविरोपमरहिग्रा चमत्कृतोऽर्थः ओोभ। | के- 
चित्स्वभावस्य प्रकटने रोभेत्याहुः। अपरे तु यूनोः प्रभावप्रक- 
टनमिलयाचक्षते । अर्थभ्रधाने वस्तुनि एषा परं सोभते। यी 
दीपादियादक्तिप्त्यक्ती रल्नावल्याम् । 

सिद्धेर्थेस्समे कृत्व द्यसिद्धोऽर्थः प्रसाद्धयते । 
यत्र क्ष्णा विचित्राथां सा सोमेयभिसंद्विता ॥ 

भरतः 

मेदच्छेदकृपरोदरं इत्यत्र पादत्रयेण प्रसिद्धा एवार्थाः अभ्य- 
सनीयतेन शओाभमानासतेस्सम विकट सृगयारक्षणम्थं कृत्वा 
शप्रसिद्धोऽनुचितोऽपि सोऽर्थं उचितो विचित्रश्च निरूपितः । 
अश्लोभनोऽप्यर्थदशब्दार्थव्यापारेणेव शोभत इति शओभा। 

अमिनः 

शोभा 
५ (प पमोगो 9 (=< ष्ये 

हूपयोषनरावण्ये रुपभोगोपनरंहिणः । 
अलङ्करणमङ्गानां यत्त॒ शोभेति सां स्मरता ॥ 



क्षोभा 

दाक्िण्यं शोयेसुत्साहो नी चार्थेषु जुगप्तः। 
उत्तमैश्च गुणैस्साय यतश्छोभेति सा स्पृता ॥ 

भावनिवेकः 

दोभस्विनी-- मलरागः (कामवर्धिनीमेरजनन्यः) 
(आ) सरिमपमधनिस. 

(धव) सधनिपमरिमगस. 
म 

रोचम् व्यभिचारिभावः 
उत्तमानां श्रतिशाख्रविवेकेरुत्पद्चते । तदमकश्षमसवयादिमिरमि- 

नीयते । यथा-दान्तोऽहमिलयादिनलनकवाक्यम् । 
सागरः 

सलोरिविलासिता _ मेररागः (मायामाख्वगीरमेरजन्यः) 
(भा) निधनिसरिगमपमपधनि. 
(अव) धपमगरिसनिधनिस. 

मज. 

लोयचन्दरिका- मेररागः (मूर्यकान्तमेटजन्यः) 
(भा) सगरिगमपवपस,. 
(भव) सनिधमगरिगस. 

मम 

शोयेवधिनी - मेटरागः (हेमवतीमस्जन्यः) 

(धा) सरिमपधनिस 

(अव) सनिधपमगरिस. 
मञ्ज 

इ्यामः- मुखरागः 

इयांमो दुवोदटनिमः वीभत्से च भयानके । 
वेम: 

शयामा नीरखघनन्रविः | 
भयानक च बीभत्से राग्दयामो मुखे भवेत् । 

| सोमश्ररः 

श्यामकन्याणी--मेररागः 

(धा) सण्रिन्ग०्न्पत०्थन्न्स. 

(अव) सनिन्धन्पमन्गन्रिन्स. 

. मंररुष्चणे 

-मेटरागः (मचकल्याणीमलजन्यः) 
(भा) सरिन्गमपनिसख. 
(भव) सनिपधपमगरिस. 

श्यापलयसन्तः- मेरराग; (नरटभेरवीमेलजन्यः) 
(शा) सनिधनिपरिगमषध. 
(अवे) पमगरिसनिधनि, 

श्छ 

श्यामला-मेररागः (द्यामखङ्गीमैटजन्यः) 
(आ) सगंरिगमपधनिषस्र. 
(भव) सनिधपमगरिस. 

1 

इयामटाद्गी मेन्ककं (रागः, 

सरिग००न्मपयन्निन्ख, 

श्यामा प्राकृते मात्रावृत्तम् 
ढी पश्चमात्रिकौ दौ चतुर्मात्रिकै। यः। 

विर हा 

् श्रतिः 

गान्धारद्य प्रथमा भ्रतिः। 9 1 

परवतम्य नृतीया श्रतिः । 
छदे; 

श्यामान्दालिका -मेररागः"(दरिकम्भो जीमेलजन्यः) 
(भा) मरिमयनिषनिस, 

(अव) सनिप्थपमग्रिस,. 
(+ 1 

श्यनः- तानः 
षड जग्रामे सपटीनोडवः । 
मगरिनिष. क 

--वणारङ्करः 

इयेनो मवेरम्वरद्रन्दरं कलासु विषलात्मकः | 
धादौ स पश्चमी नीरवा पूर्वपूर्दवियोगवः । 
तथाऽन्ये तु कले स्यातां एव संवादियुग्मकाः ॥ 
कलास्युः पसरिध इति। 

_ र्णालङ्कारः (सश्चारी) 
श्येनस्सं बादियुग्मकेः। 

कमात्सरिमगमाैः स्यात- 
सप रि्धि गनि मस 

श्येनस्संषादिनोगेणैः । | ननि 



शेनी--पृवावृत्तम् 
आदयमन्य इतीयं च पव्चमरसप्तमष्टमे । 
गुरूणिष्युश्च परदे तु सा इयेनी बु कृतो यथा ॥ 
खागरं समुदृभ तो रह इव रघु गदिरमिभवदि । 
सागरं चमुद्धारणात् रद इव चुगतिरभिभवति । 

भरतः 

, श्मः 

व्यापारजः भ्रमो नाम साद यन्नङ्गमात्मनः 

गुरुत्वं बलष्ार्निं च करुर्वन्भाव उदाद्रतः ॥ 
| | भावविवेकः 

भअमानुभवः- सङ्गीतश्र्गाराङ्गम् 

धन विदहारायासद्टुचकोऽवम्धाविकशोषः भमानुभवः। 
भोजः 

अद्धावरादी- रागः 
श्रुद्धावराटिका भाषा ज्िधाषडजक्षमन्विता । 

मद 

भूमः - व्यमिचारिभावः 

अष्वठयायामसेवनादिभिः तिभवैरुस्पद्यते ।! गा्वपरिमदन- 

क्षवाहननिश्वसितविजम्मितमन्दपषोन्क्षेपण नयनबद नविकूणन- 

श्ीस्छाया अभिनयः | 
भरतः 

भ्रमे व्यायानचनाभ्वमेथुनादिनिषेषणः । 
भावेप्रद शशिः 

श्वादिञन्देन भरबाहनादयः कन्दुकादिक्री ड।तिहोषाश्च गृह्यन्ते । 
नरर्धिह; 

-हइणाति हृन्ति योऽङ्गानि स श्रमः परिकीर्तितः| 
शारदातनयः 

--चित्ामिनयः 

भमो मानमखेदस्स्यादध्वद्घतग्नादिमिः । 
त्रिपताकः पुरोभागे नाकितो रतिदर्चने॥ 

शण्ठश्याने सूचिहस्वः चक्राकार च चाठितः। 
एतिश्रमापनेादाय द्यन्ति पनीषिण. | 

चतुरश्रपताकौ ह पुरो भागे खधोमुखम् । 
चटित चत्तभावेऽपि दङीयन्ति मनीषिणः । 
पताकः पश्चमे तु चरितो गमनार्थके ॥। 

विनायकः 

प्न ६०८ 

श्रणगभितम्--(कामवर्धिनीमेरजन्यः) 
(शना) सरिगमपधस. 

(शव) सनिधपमगरिमस,. 

श्रवणमरह्धिका-मेर्शगः (हनुमक्तोडामेरजन्यः) 

(आ) सगमपधनिस. 

(अव) सनिधपमगरिस. 

श्रवणाभिनयः 
मयूरहस्तस्य कम्पनेन कर्तव्यः । 

श्रवणाहस्तः (श्रक्णा आराहृतिस्त्रीणि) 
ययूरो योजितस्तुध्य रेचितदश्रवणार्थक । 

श्रविका--धृतिः 
गान्धारद्य द्वितीया श्रतिः । 
हनुमन्मतेऽष्टादशनैव श्रुतयः 1 

श्रान्ता-रषटिः 

सथिस्याख्ितपुटा क्षामा पतिततारका । 
श्रान्ता रषिः प्रकर्तव्या श्रमामिनयकर्मणि ॥ 

श्रव्कित्वष् ` 

महरष्ट 

मोमेश्वर ु 

भ्रमेति क्षामत्वमविकासिता इति रारद्।तनयः। 

परिम्ानपुटा क्षामा न क्षामा दृरद्डने। 
शलटसारससद्ारा निपतत्तारका मनाक् । 
श्रान्ता रश्िरिय खेदे श्रमेऽपि च निरूप्यते । 

श्रावकः ध्निभेदः 

दुरस्थः श्रयत यत्तु बृन्दमध्यस्थितोऽपि वा 
माधुयोदिगुणेपेतः श्रावकोऽसौ ध्डनिर्वरः॥ 

श्राघकन्वम्--4रो पूतकारयुणः 

सुदूर श्रथते यस्तु स श्रावक इष्यते ¦ 

दूरतः शयते यस्तु स्रोऽविरिन्नष्त्कृतिः । 
तं तु श्रावकमिलयाह कणीटक्ुलमे षणः ॥ 

मोयेर्षरः 

कुस्मः 



श्रीः 

भ्रीः--ध्रुवापृत्तम 
छे- एकाक्षरं छन्दः 

खद् ष्टरणम- याश्रीःसादहीः। 
एक एव गुरुयेत्र प्रतिपादं व्यवरिथितः । 
धवाख्या सा तु मन्तय्या हस्ताङ्गलिविकल्पनात् ॥। 

मात्रा चतुष्टयेनासौ गमनीया प्रयोक्तृभिः 
ख्यो विरभ्बितश्चास्मिन्नावापादि चतुर्विधः । 
चवश्चतपुटेन तालेन रागश्चात्न रसाश्नितः॥ 

नान्यः 

_ प्राकृते मातावृत्तम् 
सः मः सः घः सः विरदाहः 

श्रीकण्टः- प्रबन्धः ` 
मधुमाधवमर्हारभूषाीरागभूषितम् । 
खण्डल्रयं प्रगातग्यै षडङ्धः पदपूवेकम् ॥ 

जिववर्णस्वरप्रान्ते दिनव्यभाषामनोहरम् । 

रसस्तु वीरश्चङ्गारकरूणास्यर्विराजितम् ॥ 
नारायणविरिद्छीद्चयश्चसो बर्ण क्रमात् । 
अनेनैव प्रकारेण श्रीण्टाख्यो भवेत्सफुटम् ॥ 

श्रीषष्डः 

--देीतारं ध ¢ 

टशुरोरुटधुदनद् श्री कण्टे तु प्रतिष्ठितम् । 

। 5 ॥ श्रीकण्ठः 

(भयं तारः श्रीकण्ठेनं निरमितः) 

श्रीकण्टः 
रसदौ मुदीकारः । अये घूनेरदेरास्थनग्रनगरपत्तनाधीशस्य 

-श््वराल्यस्य राज्ञः समभायामास्लीदिति किना उक्तम् । शत्रडास्य- 

सतु जामवैशीयः क्षत्नियः। कवेरौरूरूपदेवपूणोनन्दौ । कालः 
1580 कैस्तवः 

--देश्ीतालः 

खोदौ लगौ गः श्रीकण्ठे । 

7 मात्राः 

श्रीकष्टी- रागः 
शतःपरं स्याच्छरौकण्ठी मिन्नषड्जसमुद्धवा । 
यैवतांपरहन्यासा मन्द्रासौ मभ्यमे सरे ॥ 

६७९ 

तीखम्रस्तारः 

पणौ गान्धारतारह च समस्वृरचि भूपितः । 
गान्धारे रिषभे षदूजे बहुत्वं खयुपेयुषी ॥ 

ददिः 

परिन्यस्तषभा धाशग्रहारिबहुखा तथा । 
श्रीकण्डा पठ्वमत्यक्तः तारध्व्निरूदीरिता ॥ 

| नन्कः 

भाद तु पेवतायां पर्ठमरदहिता च तारना युक्ता । 
त्षभापन्यासयुता श्रीकण्टी ऋषभपे्ला भवति ॥ 

स्वयषछ 
श्रीकण्ठी मिन्नषडजोन्ध। गहीना षाडवा भवेत् 
धाङान्यासम्रहोपेता तथा धेव्मूयसी । 
गुरवाज्ञाकरणे तस्य। विनियोगः प्रकीर्तितः ॥ 

-भाषारागः 
५ 9 

धवताराग्रहन्यासा व्यक्कप। पेवतारिपका । 
गतारा मन्द्रधा चापन्यासेनषेभ भूषिता ॥ 
श्रीकण्ठी मिन्नषड्जोत्था भर्वदुत्कखिते जने। 
याष्ठिकः पुनराचष् रिलोपात् जाडवामिमाप ॥ 

-मेखरागः (षदिधमार्मिणीमेखजन्यः) 

(भा) सगमपघनिसः 

(अव्र) सनिधपमगस | 

श्रीकामरः - रागः 
छक्चषणमस्य मन ॒टर्यते । श्रीकामरस्तु शङ्गारे इवि भस 

शङ्गारे प्रयोगमाचर र्यते | 

श्रीकीर्तिः दे्ीता | 

गोदरी करमादुक्तो ताले श्रीकीर्तिनामनि । 
श्रीकीर्विसंज्ञकेताखे गुरुदन्दरं क्धुढयम् ॥ 
ऽ ऽ ॥। जगदे 

श्रीकीर्िं द्री रघु रुरू ' 
|| इ < + {16 

शत्र शाङ्गेमते मुद्रितपुस्तक पाठो दुष्टः स्यात् । 

सुधाकरडास्त्वस्य तारेस्य--रष्वोमेध्ये गुरुढयं पठति। 15 ऽ। 

पाटवणतश्च - वकिथिदित्थ। थकथिद्रिग्मिथ उ- निर्दिशति । 

श्रीखण्डः - देशीद्भुलः 
भसौ जसो नद्यरश्च व चतुष्कं ङघुदयम्। 

रतदव गुर्रैव ताले भ्रीखण्डनामनि ॥ 

26 आजा ताखप्रस्ता्ः 



श्मदितम् 

श्रीगदितभू-- कृत्तरूपकम् 
न् सैः करुणमासी ना पठति शकाङ्कमुदासक चनकृतं मारती 

बृलिध् प्रख्यातवस्तु नायकं । पथा ीड्ारसातलखम् । 
सागरः 

करुण सनी समासीना गायेदत्र पठेदपि । 

एकाङ्क भारती प्रायं तच्छीगदितमुर्यते ॥ 

ग्मावमशेर हितं प्रख्यातेदाननायक्रम् । 

प्रसिद्धनायकं हेय यदत्कीडारसत्तरपं | 
भगतानन्दी 

अथं श्रीगरिते विद्यास्रसिद्धोदत्तनायकम्,। 
भारतीश्चत्िबहुले उदाततव चनान्वितम् ॥ 

गमौवमश् मान्धिभ्यां डान्य प्रल्यातनायकम् । 
एकाङ्क विप्रत्यम्भाख्यरसप्रायै कचित्कचित्।। 

-यम्मिन्कुलाङ्गनापल्युः शौयेवर्यादिकान गुणान् । 
मखीनापप्रगेबक्ति तानुपालमतेऽशथ बा। 

 व्रिश्रलन्धा च तेनेव यदि तत्मङ्गमाराया ॥ 
असीना यत्र चरिते प्रियामोग विभूषितम। 
उत्कण्ठिता पठेद्रायेत्पाछ्य बा गीतमेने बा। 
एब बिध्र श्रीगदिते रामनन्द यथाङृतम॥ 

शारदातनयः 

तव् श्रीरिव दानवशत्रोयम्मिन्कुलाङ्गनापत्युः । 
वर्णयति शौभेचयेग्रश्ेतिमुणानम्रतस्सख्या ॥ 

पत्या च तरिप्रङत्धा गातव्ये ता कमादुपरुभन्ते। 
श्रीगदितमितिमनीषिभिस्दषट्तोऽमो पदामिनयः ॥ ॥ 

॥ जः 

अव पदामिनयः पदा्थाभिनेयः। तदिलक्षणो वाक्याथो- 
थिनयः। 

एकाङ्क भारतीप्राये ख्य।तनासकनायिकम्। 
यव्रासने तनोति स्री करण पानपाक््योः ॥ 

गभौवमरसन्धिभ्यां शून्य स्यातोदात्तनायकम्। 
एतच्छरीगदितं प्राह भरतो मुनिननमः ॥ 

शमहरः 

श्रीघनः- देशीतारः 
नगणेो छद्रय बिन्दुद्ितयं च गुरलघुः । 
द लचुरदोकूचुः दौ गो गुरुश्च श्रोनाह्वये ॥ 

१8 पात्राः। 

भोधरा--सप्तदशाक्षरवृत्तम् 
दरैऽनततगमाः। 

ताड्त्रस्तारः 

६.८ 9 श्रीरङ्गमप्ठुस 

श्रीनन्दनः--दे शीतारः 
भपौ श्रीनन्धूने प्रोक्तो । 

ऽ ॥ ऽ 

श्रीनन्द््नताले तु अगणाल्छुत इष्यने । 

इ ॥ ऽ 

श्रीमणिः- मेररागः (रलाङ्गीमेरजन्यः) 

(भा) सरिगपध-स. 

(अव) सनिधपगरि-स. 

श्रीमण्डः- तालः 

कद्यं दचतुष्कं तु श्रीमण्डे गद्यं तथा । 
००००५55 

-देशीत छि: 

छद्रय द चतुष्कं स्यात् श्रीमण्ट गद्य तथा । 

|| ०० ००<.5 दामीष्ट्रः 

भ्रीरङ्ः- प्रबन्धः (पञ्चभङ्गी मेदः; 
म्रस्तारेण स्वरादीनां यदि प्रान्ते पदादिष्ाः। 

रागैख्िभिखिभिस्तारैः श्रीरङ्ग: कथितस्तदा ॥ 
जगनमल्न्डः 

चतुर्भिस्तालरागेः स्याश्च्छरीरङ्गोऽन्ते पव्ान्वितः। 
प्रीकण्डः 

--देशीतार 

शरीर ङ्गताले विक्लेया छघुनी गपा: कमात् । 
1151 5 
श्रीर ङ्कः सगणो छपी । 

नीषागासारीभाषासा 

शरीरद्गद्रोहिसपाङ्गहरणः--देशीतालः 
श्रीरङद्रोहिसप्नङ्गहरणाख्ये तु तारक । 
ते गुरः धुते हस्लौ तो वक्रः तौ गुमः ॥ 
इ5ऽ5॥55555 

भ्रीरङ्मण्टः-- तारः 
सगणो लधुर्दीप्रश्च श्रीरङ्गो मण्टको भवेत्। 
॥ ऽ । ऽ 

माह्नः 

जगदैकः 

गपतिष्यः 



६८१ श्रीरह्नराजः 

श्रीरङ्गराज 
अयं नारयाख्व्याख्यातेयच्चुतरायेण तालान्धौ स्मृतः। अस्य 

घ्रन्थनाम नास्यभाष्यम् । 

श्रीरञ्जनी- मेररागः (खरहरपरियामेखजन्यः) 
(आ) सरिगमनिस. 

(अव) सनिपमगरिस. 

-मेररागः 

(आ) सन्रिगन्मन्०्न्यनिन्स,. 

(अव) सन्निध०्०न्मन्गरि०्स. 
मेखुलक्षणे 

श्रीरागः-रागाङ्गरागः 
केचिदेनं गोरवर्णमष्टबाह्ं चतुमेखम् । 
पद्मपाराङ्कुराचरी बीजपूर कपुस्तकान् | 

बिभ्राणं पाणिषद्केन वीणासक्तकरदयम् । 
ब्रह्माणमिव हं सेन गच्छन्तं जगदुवधाः ॥ 

। कुम्मः 

अथान्यष्टकरागाद्गः श्रीरागो मभ्यतारकः । 
गान्धारमन्द्रः ऋषभपश्वमाभ्यां विवर्जितः | 
न्यासग्रहांशवान्षड़जे समस्वर विभूषितः ॥ 

(4 दरिः 

--मेटक्रता 
` चतुःश्रुतिरिधौ यत्र भवेतां नियतश्वरौ । 
साधप्ररणोऽपि गान्धारो निषादः कैरिकी पुनः ॥ , 
वीणिकाविषये शुद्धाष्षडजमध्यमपश्चमाः । 
श्रीरागस्यापि मेरोऽयं कथितो गायकोत्तमैः ।¦ 

दिनान्ते गीयते षड़जग्रहांशन्यासशोभितः। 
धाद्यमृषेनया पूर्णः श्रीरागो बाथ गो्धितः ॥ 

श्रीकण्ठः 

षड्जश्चतुःश्रतिवरषोऽन्तरमेषश्ुद्ध- 
मध्योपिकस्तदनुकेदशयनिषाद परब | 

श्रीराग एवमथ वक्रगतिस्तु मेषे 
वैवेन वर्जिततया स तु षाडवाख्यः।। 

समपाः शुद्धाः । रिश्वतुःश्रतिः। गोऽन्तरः। निःकैरिकः। 
धो वर्जितः वक्रगतिः 

परमेश्वरः 

रागः 

षड्जांशन्याससंयुक्तः संपूर्णस्सप्रभिरस्वरेः । 
छान्दोकितस्तु स्वस्थाने प्रविषटऋषभान्वितः॥ 

अवरोहेऽपि गान्धारः कापि कापि प्रयुज्यते । 
गान्धारो दुबेखश्धायं श्रीरागः परिकीर्तिवः ॥ 

॑ सोमेश्वरः 

न्यासांशञकवहपदस्थितषड्जतान- 
षड्जीभवत्सखघु पव्वमक्श्च पूणः । 

गान्धारतारधृतमभ्यममन्द्रमावः 
श्रीराग इतयमिदहितः समदोषनादः ॥ 

1 नान्धः 

धर्यं पूर्णः ओंड्वितश्चेति द्विविधः, 

षड् जाशम्रहनिन्यासष्टकरागसमुद्धवः । 
मतासो मन्द्रगान्धारः श्रीणगो रिपवर्जितः । 
समरोषस्वरो ज्ञेयो रसे वीरे नियोजयेत् ॥। 

--भामरागः 

रागाङ्गम् । (गजमन्द्रतार ईषत्) हाशन्यासमभ्यमम्। 

समेतरस््रं षड्जग्रामे षादिसमुद्धवम् । 
श्रीरागं पूर्वमिच्छन्ति वीरे वर्षासु सर्वदा ॥ 

अय पाठोऽसाधुः । धामन्द्रतार्षभं इति स्यात्| 
भट्माधवः 

-रागङ्गरागः 

श्रीरागष्टकषसं भूतः पच्छमर्पंमवर्जितः। 
ग्रहारान्यास गान्धारः करुणे प्रावृषि स्मृतः ॥ 

। भट माधः 

रमः 

श्रीरागष्टकरागाङ्ख मतायो मन्द्ररिस्तथा ।` 
रिपञच्चम विहीनोऽयै समरोषस्राश्रयः । 
षड् जन्यासम्रहां शी च रसे वीरे नियुञ्यते ॥ 

~ जगदेकः 

रागः (व्र वादनक्रमः) 
षड्ज द्विगुणमास्थाय स्थायिनं तदधस्तनम् । 
स्थायिनं च विधायाथ द्वितीर्यं च तुरीयकम् ॥ 
तृतीय ख्ायिने खट द्वितीयं तु विम्ब्य च । 
स्थायिस्वरे यदान्यासः श्रीरागः स तदा भवेत्। 
स्वस्थान माद्य वंदोऽस्य द्वितीयो इरयते ग्रहः ॥ 

वेम; 



ओरागः 

क रागः 

जातिन्यासप्रहम्रसांरोषु षड़जोऽल्पपञ्मः । 
आङ्गारवीरयोर्ञयः श्रीरागो गीतको विदः ॥ 

नारयणः 

--मेररागः | 

रियोद्राहसंयुक्तः षड्जोद्रा्ोऽथवा मतः । 
ओरागस्तीत्रगान्धार आरोहे गधवर्मितः ॥ 

दाय गेयः। 

--मेररागः ( खरहरप्रियामेरुजन्यः) 
(आ) सरिमपनिस. 
(अव) सनिपधनिपमरिगरिस. 

मन्न 

परागः 

श्रीरागस्स च विख्यातस्सल्रयेण विभूषितः । 
प्रथमा मूरेना यत्र पूर्णस्सर्वगुणयतः। 
केचित्तु कथयन्त्येनमूषभव्रयसंयुतम् । 

~र गः 

मतासे मन्द्रगो वीरे षड़् जन्या षपहांशकः। 
श्रीरागष्ट्छरागाङ्ग पूर्णो बा सप्तभिस्खरेः ॥ 

व्यवहारे रिपव्जितः। 

-प्रथमरागः 
प्रहाज्लषडज सुधियस्तगन्ते 

गमन्द्रकं टक्षमवे यदङ्गम् | 
श्रीरागसंज्ञं जगदुर्मतारं 

समानरोष शवरमस्पमं तत् 

_ हस्तः 
ओरागे कर्तदीहस्तो तथा चेश्गुणान्विवः । 

"खारः 

षाडजे षाड्जीसमुद्रूतं श्रीरागं स्वल्पपच्चमम् । 

खन्यासासषपहं मन्द्रगान्ध।रं तारमभ्यमम्। 
खमलेषस्वरं वीरे शास्ति हसम्मीरभुपतिः ॥ 

हम्भीरः 

ीरागस्स्यात् चिगान्धारः परिवजेश्च रागजः। 
मदनः 

महो बिलः 

दामोदरः 

सोमराज: 

मोक्षः 

` श्रीबिलसः 

श्रीरागध्यानम् 
लीटखाविदारेण बनान्तराके 

चिन्वन्प्रसूनानि वधूसहायः। 
विखासवेषो सितदिव्यमूरतिः | 

श्रीराग एषः प्रथितः परथिव्याम्॥ 

भयमेव दृक्षिणश्रीरिति सम्प्रदायः। 

वीरासनं विंदमुखाग्रहस्त माणिक्यकोरीरविभासित सदा। ` 
पाशद्रयस्यान्जमुखीकदम्ब श्रीरागदेवं भजतां तनो मे ॥ 

रागसागरः 

संगीतसरणिः 

कन्द पमूतिस्तरुणोऽरुणाम्बरः 
कणांबदसीक्ृतनग्यपषटटवः । 

ष जादिसेव्यः क्षितिपालसुन्दरः 
श्रीरागनामा नितरां विभाति ॥ 

| भरीकष्टः 

अष्टाद्ह्याब्दः स्मरचारमूर्तिः 
धीरो कसत्पह्वकर्णपरः। 

खद्धादिसेव्योऽरुणवसख्रधासै 
श्रीरागराजः क्षितिपाररूपः।। । 

दामोदरः 

श्रीरकिता- मेटरागः (गमनश्चममेरुजन्यः) 
(शा) सरिगरिमपनिधघपस, 

(अव) सनिधपमगरिस,. 
मञ्ज 

श्रीवधेनः --पबन्धः 
बध्यते विरुदे: पाटः पैरेषशूपररपि । 
[1 न्द 

पदेरन्यरिहाभोगो न्यासस्ताटखटहि मानतः ॥ 
हरिपालः 

तारुमानद्रयन्यासो विरूदैः पाटवर्णङः । 
पदेः स्वरैर्यत्करियते स श्रीवधेन उच्यते ॥ 

पण्डितमण्डडी 

भ्रीविलासः- प्वभङ्गीप्रबन्धमेदः 
प्रसारेण स्वरादीनां यदि प्रान्ते स्वरादिकः। 
रागपश्रकसंयुक्तस्ताटेः पश्मिरन्वितः। 
श्रीविलासस्तद् शेयः प्रबन्धो गीतवेदिमिः॥ 

गमः 

__ प्रबन्धः 

स्वरान्तः श्रीविखासः स्याद्रागैस्तारेस्तु पञ्चभिः । 
| श्रीकण्ठ; 



श्रतिः 
त एव बनतस्तन्न श्रषणाच्छूति संक्षखाः । 

श्णोतेः भ्रवणार्थस्य भवे क्तिप्रयये श्रुतिः । 
भरयन्त इति बा कर्मसाधनोऽयमिहेष्यताम् ॥ 

कुम्भः 

वीणायां पाश्चष्यतन्त्रीणां तिसृणां नाम । 
भन्यतन्त्री स्वरान्तरे किथ्ित्कर्षगपूर्वको टदस्परोषूपा क्रिया 

अतिरित्युच्यते । 

्रतिनोम भवेन्नाद विशेषः स्वरकारणम्। 

श्रतिजातिः 
ततः श्रतीनासपि पश्जातिर्वक्ष्यामि शादंखमतानुसारात्। 
दीप्यता स्यत्कर्णा मृदुश्च मभ्येति नामानि च कीर्तितानि ॥ 

वेङ्टमखी 

रघुनाथः ` 

श्रतिनिधिः 
श्रतीनां संख्या द्वाविति: । यल्ल मुखताररन्प्रान्तरमान 

द्ाविंक्षयङ्गट स श्रुतिनिधिः। 

श्रतिनिद्शेनम 
तत्र द्रार्विज्ञतिश्रुतयः। 

तिस्रो दवे च चतस्रश्च चतस्रस्तिस्र एव च । 
दे चतखश्च षड्जाख्ये ग्रामे श्रतिनिदडेनम्॥ 

मध्यमम्रामे तु श्रयपवेष्टः पच्वमः कयः । 
पव्वमश्चवयुस्कषादपकषोहा यदन्तरम् । 

माैवादायतसाद्वा तत्ममाणश्रतिः। निदरौने त्वासां धमि 
ठ्याल्यास्यामः। यथा--द्वे वीणे तुस्यप्रमाणतन्च्युपवादनदण्ड- 
मूठैने षड्जम्रामाभ्रिते कार्ये । तयोरेकतरस्यां मधभ्यसप्रामिकीं 
कृत्वा पद्मस्यापकर्षे शतिं तामेव पत्चमबरात् षडजप्रामिकीं 
छुर्यात्। एवं श्रुतिरपकृष्टा भवति । पुनरपि तद्वेदेवापकषा- 
द्रान्धारनिषादबन्तौ । इतरस्यां घेववर्षभौ, प्रविशतो द्िश्चयधि- 
कवात्पुनेसतद्रदेवापकषाद्धेवत्षभावितरस्यां पच्मषड़जौ प्रवि- 
शतः । श्रुयधिकत्वात्। तद्रसपुनरपदृष्टायाम्। यस्यां पञ्चम- 

मध्यषड्जाः। इतरस्यां मभ्यमगान्धारनिषादवन्तः प्रवेक्ष्यन्ति । 
चतुःश्रयधिकत्वात्। एवमनेन श्रुतिनिदशेनेन दरीप्ामिक्यो द 
विंशतिश्रुतयः प्रयवगन्तव्याः । 

भरतः 

वीणेव श्रतिसंख्याय खामे मानै यतो मतम् । 
तद्भिव्यक्तये कर्वे विपश्चीदन्द्रमादरात् ॥ 

भ्रतिनिदश्चनम्ः 

यत्किद्ित्नायते तच सव तन्ध्यां प्रतिच्ितम् । . 
लन्ध्री कोणादिवेगुण्ये प्रमाण वंशजाः स्वराः ॥ 

धल नादसमत्वाथ दे वीणे सदक्चाकृती । 
्रोतुयैथेवीणावद्रादने स्यान्मतिस्तथा ॥ 

कार्ये निरन्तरे साक्षाहाविंशतिकतन्किके । 
तयोरेका धुषा कायां हितीया च बला भषेत् ॥ 

मध्ये तन्ध्रिकयोः न स्याधथाभ्वन्यन्तरं तथा। 
स्थाप्याः द्वार्विशतिस्तन्ड्यः प्रयेकं तासु वादिनः ॥ 

भतिमन्द्रभ्वनेः किश्िदुश्ोश्चतरतायुजः। 
उत्तरोत्तर गास्तन्ड्यं स्थापनीयाः परा भपि । 
ठत्तरोत्तरतीघ्राः स्युरधराधरवेशिता ॥ 

वासु यो जायते नादः स ज्ञेयः श्रुतिसंक्ञकः । 
इतःपरं तयोः स्थाप्याः सप्रषड़जादयः स्वरा ॥ 

त्वादितो गणनया स्थाप्यः षड्जः चतुःश्रतिः । 
षुरीयायां तु सप्तम्यां ऋषभशिश्रतिः स्यृतः ॥ 

नवम्यां द्िशरुतिगेस्तु खयोद्श्यां चतुःभृतिः । 
मध्यमः सप्नदश्यां तु पत्चमोऽथ चतुःश्रतिः ॥ 

विंशति प्रमितायां धः त्रिश्तिद्विश्रुविस्ततः । 
द्वर्बिरतितमायां निर्निबेशयास्ते यथाक्रमम् ॥ 

श्तेनिवशेनाथ तु स्यादेका पराचा । 
चलायां सारयेत्तन्त्रीः स्वरश्रतिगताः कमात् ॥ 

भनियाः प्रथमे साप्नर सराः सोपान्त्यतन्किकाप् । 
तल धवाः खरेभ्यस्ते चलबीणागताः स्वाः ॥ 
सयुः शरत्यैकतया हीनां प्रथमे सारणे छते । 
प्रथमे च द्वितीयायां श्रुतिद्रयलयादिमे ॥ 

श्रतिद्टयापष्ृषटाः स्युः गनी यन्न चरागतो । 
द्वि्च॑ती ्वववीणायारिधयोः विश्चतः क्रमात् ॥ 

्रिश्रती तु वृतीयायां सपेर्बिशचतो रिध । 
चतुर्थ्या समपास्तद्रस् निगमेषु विशन्ति हि ॥ 

एवं स्यर्विङतार्स्व ध्रवाः स्वरव्यपेश्चया । 
प्रथमायां सारणायां चख्वीणा गताः स्वराः ॥ 

द्वितीयस्यां सारणायां चटन्रीणा गताः स्वराः । 

तृतीयस्यां सारणायां चतसः श्रुतयः सुटाः ॥ 

तृतीयस्य षडेव तु अतुथ्यां द्ादरौव तु। 
छभ्यन्ते श्रुतयः पृण; द्वारविंशतिरिति स्फुटम् । 



श्रतिपतिः ` 

चतसः स।रणाः प्रोक्ताः सवराणामिह तत्वतः । 
भतःपरतरं नास्ति संभवे श्रुत्यमावतः ॥ 

श्रतिपतिः वीणा 
नकुखदीनां रक्षणे द्रष्टव्यम् । 

श्तिभास्विनी-मेररागः (षीरराङ्कराभरणमेरजन्यः) 
(भा.) सनिधसरिगमपधनि. 

(अव) धपमगरिसनिषस, 

श्रुतिरञ्जनी-मेररागः (कान्तामणितेरजन्यः) 
(आ) सरिगमपधनिस. 
(अव) सनिधपमगसरिस.. 

श्रततिवायम् 
कतःपरं प्रवक्ष्यामि भ्रतेः सवार्थदं नृणाम् । 
लक्षण तसप्रकारं च गदतो मे निबोधत ॥ 

अष्टाङ्गर तु विस्तीणे कनिषठङ्गछिमानकम् । 
एकर्विञ्चतिमानेन सुषिरं नातिविस्वरतम् ॥ 

मध्यमामभ्यसंयुक्तं वामहस्तेन रेचितम् । 
निषङ्ग छि बउये स्याद्रामदक्षिणहस्तयेोः । 
धृत्वा चैकेन हस्तेन सुखेन श्रतिमीरयेत् ॥ 

मुखवाद्यमिदं प्रोक्तं भाण्डक्रुटमितीति च । 
सर्वेषां भण्डवाद्यानामुत्तमोऽयं विचक्षणेः॥ 

श्तिविभागः 
दवर्वंज्ञतिरिति प्रोक्ताः श्रुतयो भुरतादिभिः। 
ताश्च वीणाम्रसिद्धेषु सुस्पष्ट विभजाम ॥ 

स्वरेषु श्रद्धविषृतमेदाभ्यां द्रदृञ्चत्मसु। 
तथाहि शुद्धरषभे तु श्रतयस्तिख ईरिताः ॥ 

ततोऽपि शुद्धगान्धारे श्रती टे समुदाहृते । 
चतस्रद्श्रतयः शुद्धमध्यमे ससुद्राहताः ॥ 

स्यात्साधारणगान्धारः वस्यया श्रुकिमाभितः | 
तैव क्षमुषादाय दहितीयकतृतीयके ॥ 

श्रती दिश्रतिकः प्रोक्तो गान्धारोऽन्तरनामकः । 
दत्वा साधारणास्याय गान्धारायादिमांश्रतिम् ॥ 

द्वितीयां च तृतीयां चान्तरगान्धार संक्िने । 
वत्रैकश्रतिको जातो मभ्यमेःऽय चतुःदश्रतिः। 

` चिष्षः 
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चनखरश्रुतयः प्रोक्ताः पञ्चमे गीतवेदिभिः | 
आदायादां द्वितीयां च तृतीयामपि तच्छृताम् ॥ 

वरालीमध्यमः प्रोक्तः-श्रुतित्रयसमन्वितः। 
चरालीमभ्यमाय त्रिश्रुतीदेस्वा तु पञ्चमः ॥ 
रत्ये कथा युतो जातो भवन्नपि चतुष्तिः । 
तिखः साङ्गीतिकेः प्रोक्ताः श्रुतयः डुद्धयैवते । 
स्वरे शुढनिषाद्ास्ये ट श्रती स मुदाहते । 

मख चतसः श्रुतयः षड्जे तस्याद्ायादिगां श्चुतीम् ॥ 
केरिक्याख्यनिषादोऽयमेकश्चतिरुदाष्टतः । 
दितीयकतृतीयाम्यां तच्छतिभ्यां समन्वितः ॥ 

काकट्याख्यनिषादोऽयै द्विभतिः कथ्यते वुधेः। 
तत्केरिकनिषादाय श्रुतिमेकां श्रतिदरयीम् । 

‡ काकत्थे च प्रदायास्ते षड्ज एकश्रुनिरत्वयम्। 
द्वाविंशतिं मञ्येव श्रुतयो रक्षिता मया ॥ 

मञ्ज 

वदटमखी 

श्रतिसंख्या 
उष्व॑मुद्यन्रदाकारो पयल्नप्रेरिगे ध्वनिः । 
नानास्थानोपाधिभेदाद्यो नाना प्रतिभासते ॥ 
त मतङ्गः श्रुतिं प्राह मेघेऽद्रतिररि मवत्। 
स्वरान्तरविभागेन द्विधा विश्रात्रसरमते ॥ 

वातादिदोषसंभिन्नामेके प्राहुश्तूर्विघाम् | 
दन्द्रजत्वात्तद्ा नन्दय केचिःसक्ष्मटरसो जगुः ॥ 

चतुखिदिश्रतित्वेन स्वराणां नवधा परे । 
द्वाविंशतिं परे प्राहुरन्ये षट्षष्टिमेज ताः॥ 

विचारस्यासहत्वेन पूर्वेषां पश्चसन्त :। 
हार्विंशति समाधत्ते कुम्भकर्णो धराधिपः । 

कुम्भः 

श्रतिस्वरमेदः 
ननु नाम्ति स्वरशरुत्योः मेदो नादैकरूपयोः। 
विद्यते परिणामत्वपरिणामित्वसेभवः॥ 
शस्ति भदस्तयोयेद्रत््र्णटङ्ककिरीटयोः ॥ | 

वङुटमल्ली 

श्रेयः--विमदीसन्धौ द्वितीयमङ्गम् 
कयेसिद्धौ सविघ्रमपि किश्चिदानुक्त्यै ्रेयः। यथा -- 

मायामवाढसे राजान प्रति तसितुः तपःफठ यदरहद्श्वकयितं 
तच्छरेयः सागरनन्दौ 
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शापा 

भधरभरविभङ्गेन वक्ति सस्मितमीक्षते। 

स्वो भुजौ सतते येन भावः ऋाघह्वय्तु सः। 
भावविवेक- 

शिष्टसिंहपुखः--दस्तः 
दक्षिणस्सिहवक्तः स्यात् सुसप्र्ठे वामहस्तकः। 
पताकेषटपमभ्रिय चलः प्रविरखाङ्करिः। 
श्छिटसिहमुखः सोऽय सिहार्थ संप्रकत्पितः ॥ 

लः. {4 शोगर् 

द्छिष्टारारः- हस्तः 

तञ्जन्यौ वैष्णवे हस्वी शिष्टारालौ स इष्ग्रते । 
गो मायौ कीर्तितस्सोय छ्छिष्टारन्छो गुरो्मते ॥ 

*सक्नारशरीखरः 

छपः--कान्यगुणः 
रव्सितेनार्थजानेन संबद्धानां परस्परम । 
श्िष्टताया पदानां स ऋष इत्यमिधीयते ॥ 

भरतः 

विष्वारगहन यस्स्यात्स्फुरं चेव सखभवतः। 
म्दतःसुप्रतिबद्धे तु शिष्टे तत्परिकीर्तितम् ॥ 

। भरतः 

छर्थभ।गानां कविसमुरपरेक्षितया परस्परसंबद्धया योजनया 
संपन्ने यदीप्सितमर्थजातं तेनोपरष्षितार्थस्मोपपद्यमानस्य उपपद्य 

मानतास्मा गुणः शेषः। यथा--वामनोदादरनै ^ दष्ैकासन 
संस्थिते “ इद्यादौ मनोरथातीतोऽपि एककाटनायिकायुगलद्रदय- 
प्रहणटक्षणार्थः तथोपपादिते येनासंभावनास्पदं न भवति तेन 

क्ुरिरोऽप्यय क्रमो न हृदये उरवणत्वे भजते । मसणत्वे शष 

इति वामनेन उक्षम् । निययार्थं पदानां शछिष्टता परस्परं योनिः 

सन्धिबन्धनतया धनेकमेकपदमिब भाति। तदेव मासण्य- 

मुच्तते । तथा सन्धीयमानयोः तथा सन्धेः साजा साव्यं च 
संपश्यते बस्रखण्डयोरिव सल्लम्येव । यथा--भस्त्यु्तरस्यां 
विशि देवतात्मा इयादि । भन्ये पठन्ति विष्वरगष्टनमियावि 
पृरवार्ये ऽर्थेषः सुप्रतिषद्ध इति परृषः। 

प्रमिनबः 

ऋषरूवर्थस्य रचनाचातुरी च सुचिष्वता । 
उमाकपारं सोऽचुम्बच्छम्भुगोङ्गास्यबिम्बनात् ॥। 

साटित्यसारः 

अन्न गद्धेयावि गब्गामुखभ्रतिफटनापियर्थः। 
केषठं दीरथबहुङेयेद्रा बपुधिसजनेः ॥ 

दवित्राक्षरपदरेबद्धैरत्पप्राणाश्नयोत्तरः। 
शैथिल्य नाम जायेन तस्मात्तत्परिषजैयेत्॥ 
हश्वसयोगदीघाणां पर कुयाद्रिमिश्रणम् । 
श्चेषस्मुरांडजोयेत प्राणाक्षर विमिश्रणात् ॥ 

भिन्नानामपि पदानां एकपद प्रतिभासहेतुः अनतिन्छोमस्ये 
` बन्धविदोषः षः 

यत्रैकपद्कवदद्ध(वः पदानां भूयसामपि । 
अनारक्षितसन्धीनां स शषः परमो गुरुः । 

साहित्यमीमाा 

शछोकयष्टी --मेररागः (ख्ताङ्गीमेरजन्यः) 
(आ) सरिगमधनिस. 

(अवं) सधनिपमगरिस. 

श्सितम्- चिुकम् 
शधस्तादृक्ुकं धच श्सित वीक्षिनेऽद्रने । 

कम्क्ीः 

शधरसिता--घन् ॥ 

सिताद्रतवीश्वायां एकाङ्गलमथछथम । 

अशीला- खी 
उद्रन्धगात्रनयना वितस्मणपरायणा। 

दीर्घारपतरदना म्क्ूपपाणिपाद विभूषिता ॥ 
उःस्वन। स्कन्पनिद्रा क्रोधना सुकृतप्रिया । 
हीनाचारा कृतक्षा च शदीला परिकीर्तिता ॥ 

मरतः 

श्वा--श्वाजातिः 
त्वार ्सस्वर रेकाधिकैः आधा भवति ईषम् । 

धातः (वायुः) 

प्रबद्धस्खछितश्चेष निरस्तो विभ्मितस्तवा । 
उ्टासितो विमुकश्च प्रसताख्यश्चसे परौ ॥ 

सुस्थाबिति नवोकरासनिः घासो कोहोवितौ । 
समोद्रान्तो तरिलीनश्चोन्दोकितः करमिनः परः ॥ 
स्तम्मितेष्धासनिश्वासाः सत्छृतस्सीत्ृतस्वथा । 

एव वुज्ञविषः प्रोतो मादतः फेशिदाह्रतेः ॥ 



| श्वेता # ६८६ 

एते हेत्वर्थलक्ष्मणे विनियोगस्तु कथ्यते । 
तिप्रदासः 

एते इति दशमारुताः । 

नासानिटेन व्याख्यातो मारुतो बदनोद्धनः । 
विनियोगान्तराण्यत्र सुविक्ञेयानि लोकतः ॥ 

कुम्भः; 

शेता प्रृते द्विपदी 
विषमा--एकश्चतुमांिकः एकः पञ्चमात्रिकः कः गः । 
समा--द्रौ चतुमा्निकौ जः गः! 

| पिरदाद्ः 

शताम्बरं- मेलरागः (मायामारुवगौरमेकजः-थः) 
(आ) सरिमपनिधस,. 

(अव) सधपमरिगमरिस. 
मञ्ज 

शताम्तुधिः- मेङरागः (कामव्धिनीमेलजन्यः) 
(आ) सरिगमपस, 

(अव) सनिधपमगरिस, 
मश्च 

प 

छन्दसि षण्माल्लागणः ] 

षट्करणम्- (त्रिपुष्करे) 
कूपं कृतं प्रतिक्रते, भरतिभद्ः, रूपरोषः, ओघः, प्रतिष्ुष्का 

चेति । भरतः 

करणानि षडेतानि पिण्डीप्रतिसरादिषु | 
नियमो यत्र युक्तश्चे्तरैवे षिनियोजयेत् ॥ 

नान्यः 

षट्कोणप्-फदमणिः 
भाद कृत्वा समोदं पादाङ्कलिकश्ठतः । 

एणोन्मुखीमभुततली तिष्ठन्तो पुरतस्समे ॥ 
तदा मध्ये समोदतते विधाय पुरतो यथा । 

परष्ठभागेऽपि तिष्ठेतामेवे यत्र क्रियां मुहुः । 
षकोणमेतदाख्यतं नृतविधाविरशारदैः॥ 

बश्रमिति ज्यायन भह । बेमः 

वट्तालः- देदीतःरः 
षटतालेतु भयोक्छव्या दताः षद्तालवेदिमिः। 
> © © 9 © वेमः 

षटूर्मिजति 

षट्पदी मबन्धः 
कणोटभाषया गेया प्रा णाक्षरसमन्विता। 
षट्पदी ताटरहिता सायुप्रासा कथास्मिका॥ 
गणानां कामसंज्ञानां चतुर्णा पुरतो गुरुः 
अष्टानां रघवस्तदद्रणाष्षोडश्च बाणजाः ॥ 

पादे पादे च कर्तव्यौ द्रौ गणौ मन्मथौ षु, 
अन्ते वाणस्तु षट्पदां उत्तरा तदव च।॥ 

सोमेश्वरः 

गातव्या भाषया देश्या ताटनाद्ष्िवर्यिता । 
विचीत्रचतिखङ्कीणां परेष्षद्भमिर्विराजिता ॥ 
पादाष्षडत्र विख्याता गणाश्चापि चतुरश्च । 
तृतीयस्िगणस्तत्र षष्ठ चरणस्तथा। 
दविगणश्चरणश्िष्टठा षदूपदीति समीरिता ।। 

हरिपालः 

पट्पितापुत्रफेः- मार्भतालः 
षट्पितापुल्के ताले प्रुताञ्च मगण्प्तौ । 
ऽ5ऽ5555 खुधा 

परक्षरी- मेररागः (शुभपन्तुवराटीमेखजन्यः) 
(आ) सगरिगमपघनिस, 

(अव) सनिधमगरिस. 

पडङ्कगुणवधनः- देशी तार 
षडङ्गगुणवरद्धाख्ये मगणो मगगोऽथवा | 
ऽ 55 - 51, रकष्मणः 

पडभिज्ञः- देशालः 
षडभिज्ञेमिश्रटोर उयश्रखश्च मरश्चलः। 
ऽ॥ ऽ ॥ ल्मणः 

षडश्रग्रू-पादमणिः 

षडश्रमेव षट्कोणमिति वेम आ रक्षणं तु षट्कोणश्यके 
द्रष्टव्यम् । 

पटुर्भिजतिः- देशीतालः 
षद्क्मिजाति ताले तु क्रमात् चष्षत्पुटादयः। 
पुवं कीर्तिधरेणोक्तो ठकष्मीनारायणोदितः ॥ 

धादिशब्देन शिष्टा मागेताखा गृहीतव्या चाचपुट संपक्षटाछ- 
षट् पितापुवक तालेषु ल्फेमणः 



षड्गुण 

षट्गुणः--देदीतारः 
षट्गुणे स्युगेरगपाः। 
ऽ। 55 न्शस्मणः 

पडजः 
प्रकार्थस्य श्ुयतेःहि गलर्थषड्जेः ति । 

टिोपे षड़जˆइत्युक्तः स्वरेषूर्कर्षकारकः ॥ 
कुम्भः 

चतसः शङ्धवधेन्यः तासु कन्द समाश्रयः । 
तद्धवत्वात् षड्जस्य चतुहश्रुतित्वम् ॥ 

कन्दः, मूखाधारः । षड्जो विप्रः । पद्मपन्नप्रभः । ब्रह्मदै वत्त 
छम्मिनाप्रथसे गीतः वीररोद्रद्भतेषु प्रवर्त्त । कण्ठादुत्तिष्ठते । 

सनकः षिः सुप्रतिष्ठा छन्दः गौरी अधिदेवता । ऋषभे राजौ 

विश्रामः । मयूराः तुवते । ञु्धस््वभ्चिजो नादःस्वरःषडूजः 

ष्वतुःश्रतिः। जगदेकेः 

वायुः सम्मूैतो नामनौ स्याश्च हृदयस्य च । 
पाश्चयेोर्मस्तकस्यापि षण्णां षडजः प्रजायते ॥ 

नारायणः 

भतिखारात्समुत्पन्नो षड्जोऽये प्रथमः स्वरः । 
जगदेकः 

तिस्वारः । सामसु सप्रसन्यतमः। 

नासा कण्टसुरस्तालुजिहादन्ताश्च चाख्यन् । 

षड्भिस्सञ्ञायते यस्मत्तस्मात् षड्जोऽयमुच्यते ॥ 
पुरुषोत्तमः 

--स्वरहस्ताः 

भपविद्धमयुर्च षड़जस्वरनिषूपणे । 
श्रः 

-देशोतारः 
षड्जास्ये पारो स्मरतो । 
< ऽ । खक्ष्मणः 

षडजकैशिकः- रागः 
बहूसौपर्णिकतानो हरिणाश्वामूखेनोदयोदारः 

षड्जांशग्र्टयुक्तो गान्धारान्तो सप्तमोश्चः ॥ 

रिषभस्वरेण हीनो जात्या जनितस्सदेव कैशिक्याः । 

षड्जापन्यासयुतो विङ्ञेयष्षड्जकेरिको रागः ॥ 
नान्यः 

गान्धारान्तश्व. . .. . .षडजांरष्षडजकैशिकः 
रिषभेणविहीनस्तु केरिकीजातिसंभवः॥ 

षड्जम्रामः 

कैरिकीजातिसभूतः षडजकेशिक ङच्यते । 
धड़ जर्थ॑भग्रहांरोऽय रिषभोऽस्पो भवेदयम् ॥ 
न्यासौ निषादगान्धारौ मन्द्रौ गान्धारषड्जको । 
प्रसन्नादिररङ्ारो वर्णोऽस्मिन्नयरोहितः। 
षड्जादिरभखेनश्वेव कथित्तष्षडजकेरिकः ॥ 

५ टरिः 

कैशिकी जानिसेभूतः षड््जाशष्षडजकैशिकः। 
न्यासो निषादगान्धारौ स्वल्पता रिषमे पुनः॥ 

| मोक्षः 

षडजकेशिकी--जा तिः 

षड्जकफेरिक्याः षड़जगान्धारपञ्चमा प्रहा अंशाश्च | 
पव्चस्वरपरस्तारः न्यासपरस्तत्पयो वा मन्द्रः 

नियसंपृणां येवतनिषाद मभ्यमानामस्पस्वं ऋषभस्यास्पतर- 
त्वम् । दोषाणां बहुरत्वम्। न्यासस्तु गान्धारः । चश्वत्पुटस्ताछः 
एककटर्श्चित्रे । मागधी गीतिः । वार्तिकमार्गे दिकछः संभाविता 
गीतिः । चतुष्कले दृक्षिणमार्ग प्र्ुखा गीतिः । रसश्च करणः । 
प्रथमप्रवेल्गीते द्विती यप्रक्षणिके विनियोग,ः। 

मत्न 

कथ्यते षड्जकेशिक्या लक्षण तु सविस्तरम् । 
तत्र पूव विघेयास्युः षड्जगान्धारपच्नमाः । 
अपन्यासो निषादोऽब पव्वमष्षडज एव वा ॥ 
भत्पत्वमृषभस्येष न्यासो गान्धार इष्यते । 
संपूर्ठोय स्वरेस्सर्वसस्यादेवं षड़जकैरिकी ॥ 

। हरिपालः 

गाध्नारीषाडजीभ्यां सयोगात् षड जकंरिकी जातिरिति. सूम् 
(भरतस्य) भस्याःषडज गान्धारौ भधभ्यमपद्छमो येवतञ् निषादश्च 
षडंडाः । अपन्यासन्चैत एव । न्यासौ गान्धारसप्तमो। पययेण 
भवन्येते न्यासापन्यासयोः स्वराः। षाडवे षड्जरोपेचोडुर्वम् । 
जातिद्रयोद्धवत्वात् तद्धर्मो प्रह इष्यते। भस्यां षोडज्कट्मः। 
प्रतिकल्मेवांसापन्यासाः। गीतकान्तसितौ निषादगान्धारौ । 
॥ गान्धारपद्चमी देशी वेखावली मोटघ्व शिन्दोदैः 
गीयते । 

मान्यः 

षडजग्रामः- रागः 
वद्धजमभ्यमिकाजतिः तारषड्जग्र्ं शकः ।. 

मन्यासस्वरसंपूर्णः काकल्यन्तरभूषितः। 
रसे वीरेऽद्धतेरेद्रे षडजम्रामामिधानतः ॥ 

मोक्षः 



कद् जग्रमे 

शङ्गा शद्ध ववीररोद्रविषये दीप्रायता मन्यमा 

मृद्रीति श्रतिमिदिश्रतो यदि भवेन षडजो प्रहाशः स्थितिः । 

न्यासस्थो यदि मध्यमस्स ऋषभो -.- विदारीस्क्रः 

शेर श्वे द्नुवादिनो यदि भवेत्तानस्षथा -जी वनः॥ 

मूढैनेत्तरमन्द्रा च गान्धारश्चाधिकष्वनिः | 
मीनभ्वजसुर अयेष्ठरुद्र दे ेन्द्रदे बतः ॥ 

षड्जिका षडजमध्याश्च पूर्णकम्पि तधेवतः । 
सप्तमार्पस्वथा रागः षडजग्रामस्तु जायते ॥ 

मन्यः 

षडजांरो मध्यमन्यासः स्यात् षाङ्जीषड्जमभ्यणोः । 
षड् जग्राम इति प्रोक्तः सम्पूर्णसखर कस्तथा ॥ 

। फक्यपः 

हषतस्परट। निषादस्स्यान् गान्धारश्चाबिरुभ्वनिः । 
धैवनः कञ्पितो यत्र षड़जग्रा विनिर्दिरोत् ॥ 

नारद् 

अस्य प्रामस्य छायाङापादिः कुडुमियामटैशिखाडासने दत्त 
एव विस्तरेण । नान्यशाङ्गेदे वै! आलापषटपकौ दत्तौ । 

वड्जग्रामः 

देषत्सछ्टा निषादस्तु गान्धारश्ाधिको भवेन् 
पेवतः कभ्पितो यत्र षड्जम्रामे तु निर्दिशेत् ॥ 

गारद्ः 

प्रामशब्दे द्रष्टव्यम् । 

षड्जमध्यमा - जातिः 
तवर सूत्रम् । स्मात्षाद्जी मध्यमाभ्यां सयोगातं षड्जमध्यमा 

जातिरिति । षड्जषभगान्धारमध्यमनिषादाः अंहः । एत एवा 
पन्यासाः। न्यासे मध्यमषड्जौ । निषादरोपे षाडवम् । 
मभ्य प्रनिषादरोपे ओडवितम् निषादोऽस्पः। ` 

नान्य 

षड्जमध्यमा प्रहा अंशाश्च सप्त स्वराः । पद्स्वरपरस्तारः 
न्यासपरस्तत्पये बरा मन्द्रः । निषाद्हीना षाडवा। निषाद- 
गान्धारहीना ओडविता । भ्रामातिरोषेन यथे सञ्चारः । पूणा- 
बस्थानां निगयोरस्पन्वम् । समै न्यासै। । सप्रस्नरा भपन्यासाः। 
 इङविधलक्षणमस्ति । समध्यमादिभ्हैना ¦ तालःपश्चपाणिः। 
एककटद्विकल चतुष्कठे विलवातिंकदक्षिणमनैः कमान्मागधी 
सेभाविता प्रथा गीतयः । सर्वरसारिमिका धरवागाने द्ितीय- 

 ब्रेश्वणिके विनिरेगः। | 
मतङ्गः; 

६८ ८ पट्जोदीच्यवनी 

लक्ष्मात्र चाशाः सकटास्स्वराश्च 

मिथश्च तेषामपि विश्यति: स्यात् | 

अलो निषादोऽभिमतः प्रयोगे 
गान्धारकेरो सति तद्रहुत्वम ॥ 

भवेत्त् सवादितया द्वये वादित्वपक्षेऽपि निषाद्कस्य । 
बहुर्वमेवास्ति नचाौरपभावः। 
निषादगान्धारकयेरिहां भवेन तेर्षा सपतौडुवत्वे । 
स्यान्मभ्यमादि.ङिङ मत्सदीकृसा मूरछेना भराम इष्टाकिमे स्यात्। 
न्यासौ मतो षड्जकमध्यमेदर नेष्काभिकाया भवति _ वाया 
गाने पुननोटकपूर्वकाङ्के कलाभवन्यष्ट गुरुष्वूपा;। 
जाताविह दवादशसं भवन्ति गाने वराली परिद्रहयतेऽस्याः | 

रघुनाथः 

षड्जषाडवः- रागः 

नोपधिकतावयुक्तः सेवीगीमूष्ैनाश्रितैकसोदयेः । 
ऋषभापन्यासधरो निधनस्थितमध्यमध्वनिकः ॥ 
अशन्य।सस्थापितमध्यमको विकृतमध्यमोद्धवः। 
गान्धार्वरहीनेो विज्ञेयष्षङ् नप्राडवो रागः ॥ 

नान्यः 

मध्यमा मध्यमान्तो गान्धारेण च वर्सितः। 
विकृतमध्यमेदधतो विज्ञेयष्षड्ज षाडबः। 

क्यपः 

पडजखरमन्तः 
षड्जग्रामः दयाय नमः। मध्यमभामः शिरसे खहा । 

गान्धारप्रामः शिश्वाय वषट् । षाडवः कव चायहुम्। ओौडुवः 
नत्र्याय वषट् । संपूर्णः अस्राय फट् । सनकऋषिः सुप्रतिष्ठा 
छन्दः गोरी देवत्य । ठे श्री गीं संनमः | 

जगदेक ` 

पड्जाभिनयः-- अभिनयः 
दक्षिणेनाटपद्ेन वामेन चतुरेण तु। 
परिमण्डलितेनाथ मयूरखछितेन च । 
ए विनिर्दिंञचेत् षड्जं कोविदो नास्यनृचयोः ॥ 

दामोदरः 

पटजोदीच्यवल्षी - जातिः 
षड़जोदीच्यवयाः षड़जमभ्यमधवतनिषादाः प्रहा अंश्चाश्च : 

पद्वस्वरपरस्तारः । न्यासापरस्तत्वरो चा मन्द्रः। ऋषभी 
षाडवम् । ऋष भपच्रमहीनमेड्वितम् । पूर्णावस्थायां गान्धार- 
पद्वमयोरस्पत्वम् । गान्धारस्यांश्चते प्राप्तौ बाहुल्यम् । षाडवे 
पद मस्यात्पस्वम । ओड्विते न कष्याप्यरपत्वम्। अरोषाणां 
बहुरवमेव । मध्यमो न्यासः] ऋषभयैवतावपन्यास । अंशानां 
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परस्पस्गमने दशविधटक्षणमस्ति। सप्र पर्णमेदाः। पञ्चबाडवाः 

पथ्चलीड्वाः ¦ -गान्धारमूैना । तारः पञ्चपाणिः । एककठेन 
चित्रेण मागधौ । द्विकठेन वार्तिकेन संभाविता । षतुष्कठेन 

दक्षिणेन प्रथुखा। रसौ खज्गारहास्यौ। धुवागाने हितीयप्र्षणिके 
बिनियोगः। 

मतङ्गः 

स्यात् षडजेोदीच्यवदतैः षड़जमभ्यमधेवतैः। 
सनिषादैरपन्यासो वि्ञेयौ षड्जयैबतो ॥ 

ऋषभेण बिहीनेयं हास्या चेत्पञ्चमेन च । 
मन्द्रगान्धारभूडसत्वमस्या न्यासस्तु मध्यमः ॥ 

द्त्तिरः 

गान्धारीषडजीभ्यां चेवलया अंरसद्भावे षड्जोदीच्यवती । 
इति सुत्रम् (भरतस्य) मभ्यमषडजनिषादा धवतसदिता भवन्ति 
वांशांसाः। षडजश मध्यमस्वरशच्छापन्यासः। मध्यम एव न्यासः। 
ऋषभस्य रोपात् । षभपश्चमलोषादोडवितम् । 

नान्यः 

परस्परं सङ्गतिरब्र तेषां स्यान्मन्द्रगान्धारबहुत्वमब । 
षड्जर्षभ्रै भूरिवरौ रिखोपास्स्यासखाडव तश्वन धैवतांशे ॥ 
रिधौ हि संवादितया प्रतीतो संवादिनेनौसि यतो विपः) 
गान्धारकाचः किर मूेनांक्रान्तादिमभ्रामगताऽत्र वेद्या ॥ 

दष्ुनाः 

षड्रागचन्द्रोदयः 
ण्टरीक्षविट्र्कृतः । भत्र रागमेखकटैविभागो विचारिवः। 

क्री. १५७५. 

षड्धिमागिणी- मेखकता (रागः) 
सरिग०्०्न्यपणन्थन्नि०्०्स. 

मञ्च 

षण्मयण्टः तदधः 

दीप्रमेकं भवेद्यत्र षण्मण्ठः स तु कथ्यते । 
ड वेदः 

षण्प॒ण्टकः-देशीताखः 

गुरुदढ्न्ढे उधुदरन्द्र निःरब्दख्चतुष्ठयम् । 
षण्मण्ठके विजानीयात् रसिकैरेयवेदिभिः॥ 
5 5ऽ॥।।।। दामोदरः 

` षण्ुसखः-देरीतारः 

सगणानां यं गश्च ताले षण्मुखसंज्लके । 
14 मात्राः  त॑ख्प्रस्तारः 

46 ५ 

षाड्जी 
४ 

षण्मुखो द्रतषट्केण विरामान्तेन भूषितः। 

©@@०© ० ® सक्ष्मणः 

वृण्युखप्रिया- मेस्कतां (रागः) 

सरिग०्० न्मपन्धुन्निस. 

प्ण्णुख्बशः 
यूकात्रयं यवश्ेकोऽङ्गछान्येकोनरविंसतिः। 
षण्युखाख्यस्य वशस्य दृण्डमानमिहेष्यते ॥ 
षडङ्गो मध्यदेशो मुखताखाख्यरन्धयेो. । 
स्वकान्वरमानै तु येकं पुनरीरिवम् ॥ 

त्रियवी पद्चमियुक्ता युकामिमौनवेदिना । 
समातीतान्तरारस्य मानमेको यनस्तथा ॥ 
यु्ास्तितयसंयुक्ताङ्गलानां स्याश्चतु्टयी 

छक्ष्मशेष विजानी यान्भुनिवशवदस्यतु ॥ 
कुर्भ्; 

पाडवरागगानफलम् 
संमरामे बीरतारूपरावण्यरुणकीर्वनम् । 
गाने षाडबरागाणां गदितं पूर्वसूरिभिः ॥ 

नारायणः 

षाडवा मूखेना 
मूढेनाभेदे द्र्टन्यम् । 

पाड्जी-- जतिः 
पश्चखरास्तब्न भवन्ति षा डजथां अंसो निषादर्षभवमेनेन) 
निषदरोपादिष् षाडवत्वं गान्धारकषिन निषाद् छोपः ॥ 
संबादिनो तो हि निगो प्रदिष्टो विवादिसंवादिगतोऽस्तिटेषः। 
गान्धारकँश्ये सति पूर्णतास्यात्कचिनिषादस्य च काकलीत्वम्॥ 
स्यात्सङ्गतीरागवि व क्तिदेतुः सङ्घः कृतस्स्यात्सगयेर्विरोधात्। 
अचान्तरत्वादातया तयोस्तु समप्रधानस्ववसेन सङ्गः॥ 
षाड्जयां भवेन्मूरेनिकाऽत्र षडजव्रामेत्तरा्यायतिकैव मेटः। 
नेष्कामिकाया भवति धुवाया गान पुननौटकपूर्वकाद्के ॥ 
जाताविह द्वादज्ञ संभवन्ति रगो वराटी परिद्दयते स्याः । 

रघुनाथः 

षड्जग्रामसबन्धाया अं्ाग्रहाः पञ्च भवन्ति । वथधा- 
षड्जगान्धारमध्यमपञ्चमधेवता म्रदा अंशाश्च । गार्धारपख्- 
मावपन्यासो । निषादहीना षाडबी । षड्जो न्यासः धडञ- 

गान्धारयोः षडूजधवतयोश्च सङ्गतिः । पच्स्वरपरा वारगतिः। 



सड़जस्वरपरा मन्द्रगतिः1 षड़्जयेवतयेोश्वौडवितस्वे च सर्वथैव 

नास्ति! संपूर्णा षाडवा । यद्। संपूर्णं गीयते तदा रिषम- 

पद्धमयेोः निषादपद्छमयेश्च।स्पतवे काथैम्। यदा षाडवा गीयते 

तद्! शिषभस्याल्पत्व कायेम्। रोषाणां स्वराणां बहुत्वम् । अस्य 

तरैवतादिभूठैना | पड्ठपाणिः। चित्रे माग सागधीगीतिः, पच्च 

पाणि , वार्तिकमार्मि संभाविता गीतिः। चतुष्कः 
पञ्चपाणिः दक्षिणे समि, प्रथुखा रीतिः । वीरसौद्ाद्धता रखाः। 

वद्शमि षाडजी जस्नितं कपारमेश्चो म्रहश्चात्र तु षड्ज एव । 

ृष््षमो व्यासतया प्रतीतोऽपन्यासगान्धारकनामषेयः ॥ 

महत्वगान्धारणमध्यमे द्वाचस्पे निषादर्षमपञ्चमाश्च | 

सधेवतालङ्कय इह्पभः स्थाक्कला: किर द्वाद सेप्रदिष्टाः॥ 
रघुनाथः 

यत्र खलु षड्ज एव प्रहस्तथांशोप्यपन्यासः । 

गान्धारो न्यासः स्यादतिबहुलव्वे तथा मगस्वरयोः॥ 

यव्छमनिषाक्वबतरिषभाणामत्र चारपतारया च। 
ऋषभस्तु छक्कनीयः कारे काठे च । 
हादशखटकणालं पूण षाडजयासयाह् नान्यपतिः ॥ 

नान्यः 

षा ईजोकपालमनिम 
यस्विन्रे ग्रहृष्षटू जेऽपन्थासश्च तथ। बहू | 
गान्धास्पश्लमे चाध निषाद्र्वमयेवताः ॥ 

पश्छमश्चात्पकाखक्गय पर्षैमश्च तथोदिक्तै। 
कशा हादद्यसंख्याका गान्घारे न्यषनं कथा ॥ 

पाडजथ! जतिः कपा तद्रवीति स्वरफोविदः । 

खंदाङ्गघरभिस्यादि हयदश्षसु कलासु द्रादश्पनानि ॥ 
कम्म 

वाडजीभष्यानम् 
वीणाक्षणश्र बणजातक्ुतूहरेन 

देवेन कामरिपुण परिरभ्यमाणाम् । 
पाश्षङ्कलाङ्कितकरमरूणत्वमासा, 

षाड्ूजीं समरतजननीमनिजे नमामि ॥ 
जगदेक 

धाण्मातकं- मेरूरागः (धीरशङ्कराभरणमे खजन्भः) 

(आ) खरिगमपधनिष. 

(अक) सतिधनिपमरिस. 
मन्न 

घोडशाश्चरम् 

षिद्वडम् 
सख्यास्समश्चं भतुयेदुद्धतं वृत्तमुच्यते ' 
मसृणे च कचिद्धत चरितं षिड्जडस्तु सः । 
अत्रार्पसुकमारमुद्धतप्रचुर त्ते विधातव्यम् ॥ 

अयं शब्दः पिद्रगः, धिद्रकः, सिङ्गटः, सिङ्गडः, सिङ्गकः, 

हलयादि नानाभ्रकार पराद्ेषु दइयते । 

पोडशाक्षरम्र--अवनद्धाङ्गम् 
अक्गिकि--कट दढतथर 

बामे -घ मह 
ऊर्ध्वे -गद 
भालिङ्गे-खठण ध छ. इति षोडश्चक्षराणि। 

स्वरग्यव्वनसंयोगेनाक्षय व्यङ्गिकादौ वाद्धरणानि भवन्ति। 
संयोगस्तु स्वरठ्यज्जनयोगेन द्विधा। सखराप्तु- अ अ इदषुखउ 
एषं इति। ककारस्तु खस्सयोगेन कचिङ्ुकेकोकं 

अवन्ति । 

कारस्तु खिखुखो 

ग्स्ु गु गे 
धस्तु घषेघुषो 
बस्तु टगरटिरौदं 

ठस्तु ठठाबिढेठं 

इकारस्तु देम 
णस्तु णणाणेणौ 
तस्तु तंतातिते 
थस्तु थथाथियथे 

दस्तु ददुदेद़ो 
धस्तु घषधाधिषे 
रेफस्तु सरिरे 

ल्ली 

इकारमकारो शुद्धौ 
रेफानुबन्धाः फ थपघ्रत्रद्रघ 
छफःरायुवन्धाः ककारस्य छ छे छ 
णानुबन्धो इकारस्य ह 
थानुबन्धः तकारस्य स्थ 
धानुबन्धः दकारस्य दै द. इति. 

तेषामुतपत्तिः। आङ्किके द्विपुष्करे संमहस्मनिपाताद्धकारः। 
तत्रोवाङ्गटीप्रचखनाद्वकारः । ततरैवावरष्टम्भाद्धकारः । तत्रैवाषै 
निगृहीतात्थकारः । तत्रेव दक्षिणमुखे पार्िणिनिपीडितात् 
ककारः । तत्रव वङ्लिकुखनाक्कुकारः। ङर्ध्वकवामयोर्लम- 



बोडश्ची 

हस्तनिपातनाद्धंकारः । प्रदेशिन्या चाशिङ्गे छंकारः। समपाणि- 
प्रतो भकारः। सनिगरहीतः ग घ द धाः । अधेनिगृहीताः 
कखट द्काराः। पा्पाणिग्रहवाः तथ करौ। अर्धाधै- 
पाणिप्रहतावधेनिगृहीतौ भणलिङ्गे ठउकारणकाररेपरयुक्दकारा 
दिस्तप्रहताः। धं द्रौ ॐ इति सुक्तपाश्चपहताः† धिका अध 
पाणिप्रहतौ निगृहीतो । पतेष्वक्षरेषु प्रयोगवहेन प्र्ाराः 
कायः] एतदक्षरकरण वाक्षरण मित्युच्यते । 

भतः 

वाश्छरणं केवकं ध्वनिरेव । अथवाऽनुहारः, न तु स्पष्टतया 
खभावते वा वणोः। तथापि ते ध्वनयः मनोनन्दनष्ेतवः । 

-- (तिपुष्करवायाक्षराणि) 

मृदङ्गे,कखगघटठडढस्यदधमरलदह। षोड- 
काक्षरणीष् पुष्करादौ नियतं सेविघेयानि । 

भरतः; 

पोडशी - तानः (भडवषड्जलीपः) 
सगरिकिधप कुम्भः 

पोणावती--मेररागः (खरहरप्रियामेखुजन्यः) 
(भा) सरिगमधनिपधनिस. 
(अव) सनिमगरिस. 

मञ्ज 

स् 

स--षड्जस्वरः 

सक्रण्टः- गायकमेदः 
स्वरं वणं च तारं च युक्तं यो घटयेत्तयम्। 
कोभनध्वनिसंयुक्तः सकण्ठो गायको हि सः ॥ 

सोमेश्वरः 

सकस्पधघुतम्- शिरः 
सकम्पधुतमप्येवे चतुरे रञ्जक: कृतम् , 

ज्यायनः 

एवमिति कम्पितधुतसमायोगेन 

सकम्पपरिाहितम्-शिरः 
कम्पितेन समायोग सग्राप्रे परिबाहिते । 
स्ये ताट्ट्ये प्रोक्तं खकम्पपरिवाहितम् ॥ 

सकरम्- एकतन्तीवाद्यमेदः 

तदुक्तं सकट वायै यतः स्थूले भवेदूष्वनिः। 
भसंसपर्न तजैन्या दोरिक्ापच्निकावधि ! 

बद्धीणैशिखषश्टस्तः 

सायेते तन्त्रिकस्थाने कश्चिकेति पाठान्तरम् ! 
तन्क्िका यब्र सकर तदपि स्मतम्} 

पाश्वे 

वायम् 
तन्त्री संरुग्रजीवातुः स्थुो यत्र ध्वनिभेवेत् । 
तदुक्तं सकर वायमपरेस्वन्यथा जगुः ॥ 
आदो रिकं पवित्रे चेत्तजैनीस्परोवर्जितम् | 
सयते काभ्रिकाबाद्य तदाहुः सकलामिधम् ॥ 

सकलकरावर्धिनी- मेर्रागः (मायामारुवगोल्मेखजन्यः) 
(आ) सरिगमपधनि, 
(अव) धपमगरिसनिधनिस. 

म 

सकरा-श्रुतिः 
षड्जस्य प्रथमा श्रुतिः। पा. सोमः 

षड्जस्य चतुर्था तिः। सुधा 
षड्जस्य चतुर्थी श्रतिः- मण्डकीमते तारषड्जचयेव । 

सृक्रमम्--रञ्जनयुणः 

सुस्थानं सरं श्राव्यं शुद्धकाक्कुविराजितम् । 
सप्रमाणं मयुतं गीतं प्रोढजनभ्रियम् ॥ 

सकश्चकम्_ मावृत्तम 
चतस्रो गाथाः - विरद 

सगर्वम् दरौनम् 
सगर्वं त्यदुल्फुकतारं सिरकनीनिकम् । 

्ार्ातनभेः 

सड्ीणंनेरिः- देदीनृत्तम् 
स्थनिस्सहत कादिषोडरामुखेः चातीमिरासप्रभिः 
्रिडारसप्मितैयुतेर मिलितैरन्येखिमिहैस्तकैः । 
दग्भेदे: करणेर्वरेरथशिरोभेदा्ग्रेः स्युटा 
सद्धीणां गदिता बुधेनेटसुदे नेरिर्मनोदहारीणी ॥ 

भत चतुर्वि शतिमेदा भरतोक्ता असंयुतहस्ताः । अञ्जस्याद्यः 
सयुताखयोदर । भाहलय सप्तत्रिरात् । अन्येशिभिरिति गेयस् 
तिरा, ददरः, इति कोदरोक्ताः। 

सङ्ीणंशिखरहस्तः 
पूरवोक्तयष्िदस्ते तु किञ्चिद ङ्ग एव च । 

वेदः 



पञ्च । णरपट्वहुस्त $ 

ध्रसरितश्च चकितः सङ्कीणशिखरः करः । 
वटके चछचित्तेऽपि सद्णेशिखयो भवेत् ॥ 

भत्र चटकङब्दुः यन्धस्याप्युषक्षकः | 

सङ्धीणारपहबहस्तः 
पूर्वावितालपश्चेऽपि सवीङगल्यस्तु कुञ्चिताः । 
अधोमुखश्चं विज्ञेयो संकीणांख्यार्पद्मकः । 
अपमुख रेचितश्ेत्ककेरे वृश्िरे भवेत् ॥ 

"धक्गारदोखरः 

सुङ्गीणंभण्टकः- देरीतारः 
आदिता द्वितीयश्च दद्य च ठघुसततः। 
यविखग्नहय यत्र द्वितीयद्रयक तथा ॥ 

वेद दरतौसतु विज्ञेया तथा सर चतुष्टयम् । 

असाद च क्रमाद् ज्ञेयं सङ्कीर्णो मण्डको भवेत् ॥ 
दामोदरः 

॥©०| ०००9७००० ००० ० || || 

सङ्ीणं मकरः-- इस्तः 
पू्बोक्तमकरे हस्ते दक्षिणः फुञ्चितश्चलः। 
अन्याङ्खल्यः प्रचिर्खाः पद्चसस्या यथाक्रमम्| 
युञ्यते सब्धरोमाभं सङ्ीणंमकरः करः | 

शज्गारशरोखरः 

सङ्धी्णंगजदन्वहस्तः 
गजदन्ते श्छिष्टमुखो सङ्खीणगजदन्तकः। 
सङ्कीर्णगजदन्तोऽययं उद्टूकारथं प्रयु्यते ॥ 

"रङ्गारशेखरः 

सङ्ीर्णसहस्तः 
तजेन्यङ्गष्ठमेयोगो मध्यपानामिकापि च। 
ग्रसारिता कनिष्ठा च वक्रितातलमाभ्िता॥ 

नाश्ना सङ्खोर्णहस्तोऽय शुक्राचयेमतोदितः। 
वकारय मन्द्र भेदेषु योञ्यस्सङ्कर्णहंसकः। 

-रङ्ञारदोखरः 

सङ्तिछन्दोवतानि 

तथा हतसदखाणि सप्रष्टिश्च सप्रतिः। 
सप्त॒ चैव सहस्राणि षोडश देते ततः ) 
कोरिश्ैवेहं बृत्तानि सद्कुतौ कथितानि तु 

भरतः 

६९२ सङ्गीतकौमुदौ 

सङ्कतः- दस्तपराणः 
उद्ाविधानरचनां विना स्थुखोऽतिपूर्वकः । 
यो हस्तनियमः प्रोक्तः ससङ्केतः प्रकीर्तिः ॥ 

नारः 

सङ्खोचम्रगशीरषः- हः 
पर्वोक्तसपंरीषास्ये कनिष्ाङ्छठकौ तदा । 
ईषदुरध्वशिती नाश्ना सङ्घोचम्गशीर्षैकः ॥ 

शकार रोखरः 

सङ्गता परातेमात्रावृत्तम् 

षट्भगणाः गुरुश्च । विराधः 

सद्धतेकमू- मालावृत्तम् 

भासगग भभग क्नन्ते गाथा च। 
षिरदाङः 

सङ्गतम् भङ्गताटः 

गय छग! छुदयम् | 
< ऽ 5) नान्यः 

सङ्गीतम् 
गीतं बाय तथा ददै जयं सङ्गीत॑संज्ञकम् | 
तदिधा भियते मागेदेशी भेदेन तत्त्वतः ॥ 

कुम्भ, 

गीतवादये उभे एव सङ्गतमिति केचन । पुरषो 
गीत बाद तथान त्रयं सङ्गीतमुच्यते । 

कम्भः 

सङ्गीतकल्पद्र मः 
केनचिद्राज्ञा सेपक्ञवृदयात्मके रचितः । भय भ्रन्भः 

संगीतरिरोमणावुदाहतः। 14829 कालाद्पूवै विरचित इति 
क्ञायते । अन्यः स गणेशस्तु वङ्गदेशप्रभुः सुस्तासादहिना 1400 
काले मराजित इति संगीतरिरोमणो उक्तम्। भयमेव सङ्गीत- 
कट्पवृक्षनामकं मन्थमपि चकारेति चेष्यते । 

सङ्गीतकल्पवृक्षः 
गणेडानामषराज्ञाङ्तः। 

सङ्गीतकोयुदी 
भस्यैकदेरभाग एवोपरन्धः। तस्मिन् कवैनाम कापि न 

रश्यते। अस्य कता ओदूदेशीयः स्यादिति ओढदेशीथग्रन्थ- 
प्ररिरीखनादनुमीयते। 



सञ्नीतचन्द्ः 

सङ्ीतचन्द्रः 
विप्रदासकृतः। अत्र सृत्तभाग पवोपरभ्यते। अन्थकतां 

गीतभागमपि चकार इति ज्ञायते । एष सृत्तमागः छुम्भकर्णीय- 
यृत्तरन्नकोश्चस्य मूखग्रन्थ इव भाति उभयोरपि भेदोऽलयर्पर इव । 
छस्य ग्रन्थस्य नेषाङभाषायां व्याख्याकारः जगज्ञयोतिर्मह- 
नामा तहे्ाधीश्वरः । जगञ्ज्यो तिर्मह्धस्य कारः 1625. 

सङ्गोतचन्िका 
भटमाधव रचिता । रघुनाथेन स्मृता । भटूमाधवः वाराण- 

सीबासीति तत्रेमोक्स्या ज्ञायते । #. प. 1400. 

सङद्धीतचिन्तामणिः 
वेमभूपाटङ्रतः ¦ अत्र वाघ्रयखण्डवेवरुग्ौ । तौ खण्डी 

षट् सहसमन्थरूपौ । मध्ये मध्ये गीतखण्डस्मरणात्। गीत- 
खण्डस्य इदानीमनुपलभात्् गीतखण्डः नष्टप्रायः । ख्व्यो भागः 

 भअतिग्रोढोऽपि बाखानामपि सुबोधः । निष्कृष्ट विषयः । प्रायेण 
रल्लाकरानुसारी। अन्यः सङद्धीतचिन्तामणिः दद्यते। तत प्रथ- 
माध्यायस्येवोपरम्भात् केन विरचित इति न ज्ञायते। तृतीयः 

स ङ्गीतचिन्तामणिः कमखूरोचनकृतः गीतगोविन्दजातीयः पद्च- 
दशाश्चासालकः कृष्णगानविषयः। केवड प्रबन्धरू्पः ! कमटर- 
लोचनस्य सङ्गीतामृतमपि गनरूपगप्रबन्ध एव । 

सङ्गोतचूडामणिः 
जगदेकमहष्रतः। अल्ल सक्लयागमस्वयस्भूच्छन्दः परमर्दि 

सोमेश्वर पाण्डुसूनुमाटतीमाधवकामरूपेश्वरदत्तव्रहदंशी प्रभृतय 
उदाहृताः तेषु परम्ष जगदेकस्य पितामहः । 

> भल पच्चाध्यायाः। प्रबन्धताङरागवायचत्तानि पकेकसि- 
प्रध्याये प्रतिपाद्यन्ते ब्राद्यृत्ताध्यायावसंमप्रौ । अस्माद्वदबो 
लक्षणश्छोकाः पाश्चदेवेन खक्गीतसमयसारे मूखकारनामानिर्दिइय 
उदाहृताः । स्वभूः प्ाकृतछन्दस्कारः। स जगदेकाल्प्राचीनः । 

सङ्गीतचृडामणिसारः 
करदे अस्योपरम्भद्स्यकता केरलीयस्स्यादित्यूह्यते । 

सज्गीतदपैणः 
प्रौ दरो म्न्थौ एकस्तु दामोदरङ्तः । काङः 1550 

नश्य नवीनसस्प्रदाय निरूपयति। 

सङ्गीतदामोदरः 
श्रीद्युभङ्करकृतः। अत्र नांस्यखोचनद्रय, नाल्यदपणद्रय; 

सङ्गीतसर्व॑ख, नटोरगी, युक्तावली, शारदीय, नारदीय, र्न- ` 

४६९३ सङ्गीतुक्तावहिः 

कोरा, चूडामणि, कस्पृश्ष, तुम्धुखनाटक, चागरसर्वख, धूतै- 
सप्रागमादयोग्रन्थाः स्परताः। सारदीयमन्थः श्ार्दावनेयछृतः । 
धूर्तसमागमः--नेपारमहाराजस्य दृर्सिंहराजस्य सभायां श्थितेन 
व्यातिरीइवरेण रचितः । तस्य कारः 1480 | अवतः जुभङ्क 
सोऽपि तदवीचीनः। एकं नास्यलोचनं अभिनवगुप्ररधितम्। 
अपरं त्रिखोचनेन छतम् । 

सङ्गीतनारायणः 

किमिडि नरायणदेवरविवः । अत्र विषयाः सम्यक् परिष्क 
ताः। काटः 1600 

सङ्गीतेपारिजातः 
अदहोबिरक्तः । 1600 कारे स्यात् 

वीणायां सारिका खापनप्रमणि सम्यगत्र निषविते । 

सङ्गीतभास्केरः 
नेपारेश्वरजगञ्ष्येतिर्मष्वकतः। सङ्गीतचन्द्रस्य उया{ख्याष्ठष्ः। 

सङ्गीतमकरन्दः 
नारदभरक्तः एकः । अन्यो बेदप्रणीतः ! भह द्रौ भ्रन्धै 

बर्तते । नारदप्रणीवः सप्रपरिङेदात्मकः । सङ्गीतरलाकरानन्वरं 
तल्ञातीय एव छधुप्रन्थो शिष्यसौकयाथं प्रमाणभूतनारद वाक्यात् 
छिखितःस्यात। सकङ्गोतरल्लाकरमकरन्दयोवेहवः शोकाः संमामाः। 
मध्ये महामहेश्वर (अभिनवगुप्तः) नामग्रहणात् अस्यातिप्रा्दी 
नत्वं केशचिदुक्तं विहतमेव । 

अयं वेदकविप्रणीतः। रिवाजीपितुः आदयजस्य मकरन्दः 
इति नामान्तरं आसीत्। अतः तन्नान्ना, तदासथानविदटस्छवि- 
वेदेन विरचितः । मरन्थेऽस्मिन् बहम नवीनस्म्प्रदायाः दिस्तरेणं 
निरूपिताः यथा -रूपकनृक्त, वजन्त, सप्रतालन्दररं इदयादीनि। 
काटः 1600 महारण्रदेशीयः। 

सङ्ोतमहोदधिः 
अयै अन्थः कास्मीरेषु जम्मूनगरे रघुनाथनिर्यभाण्डागारे 

एव वर्तते। अस्य कतो रणर्सिंहदेवः का भीरपतिः स्यात्। 

सङ्खीतमुक्तावकि 
देवणभट्छृता ¦ अस्माद्रन्थात् देषेन््रेम गतिलक्षणे बहवः 

छेका उदाहृताः ¦ अवः देवेन्द्रोतू देवणः पूर्वं इति निश्चीयते 
काटः ॐ. प. 1400. समीचीनोऽय प्रन्थः 

देवेन्द्रभट्ञता। अत्र नृत्ते नुतनप्रक्िया सम्यरिवि्यारिता 
भङ्गाद्यभिनयेषु ठस्यदलेक। इदाहताः । अगध कगीटमहाराधू्- 
चत्तषद्धतय उदाहतः । 1450 



सङ्गीतुद्रा 
तनुसुखरामस्य भरन्यभाण्डागारे अयं ग्रन्थ आसीदिति केन 

चिद्रन्थान्वेषकेणोक्तम् । एताबत्पयेन्त न रुन्धम्। 

पड्ीतमेरुः- -स्जीयनाखयमन्थः 
अय कद्िनाथेन रलन्नाकरव्याख्यायां स्मतः ¦ 

सङ्गीतरलमाख 
अयं मन्धः मम्मटकृत ईति सङ्खीतनारायणो वक्ति । बहवः 

का सङ्खातरल्नमाखातः उद्ाहताः। काव्यप्रकाराकायो वान वेति 
सङायः ¦ भयं म्रन्थोऽद्यापि न छल्धः | 

नङ्धीतरलादरः 
शङ्कदेवकृतः । सङ्णीतशाखे उपन्धम्रन्थेषु प्राचीनसङ्गीत 

छक्षणमावेदितु मुछुटायामानोऽयम्। अस्य सिङ्गभूप, ऊेशव 
किनाथेः ताः व्याख्यास्सन्ति । बहवो प्रम्था अस्यानुवादहूपा 
एव । कुम्भस्य सङ्खोतराजोऽपि रन्नाकरस्य विस्तृता न्याख्यैवे 
त्युक्तिः नातिश्चये भविष्यति । तज्ञापुररघुनाथेन श्गेदेबस्तत् 
तत्र दूषितः । तथापि स रघुनाथोऽपि रनाकरमेवानूद्य पठति 
छुम्भो रलाश्टरं दूषयित्वा मातान्वराभावादीणवेणुवादनसन्दभें 
विनातन्मतमबानुच्ार | रन्ाकरीयविषयो केवटै विद्धिः 
स्मर्तव्या एव, आघुनि कठक््येषु तेषां विषयाणामनुपरम्भात्। 

सङ्गीतरलावलिः 
सोमराजदेवकृता। अलाष्टावभ्यायाः। की 14:00. 

सङ्गीतवही 
जगद्धरेण सङ्गोतसर्वखे स्मृतम्। अद्यापि नोपरन्धोऽय 

परन्थः। 

सङ्गीतविदानिनोदः 
एकण्छ्योकस्य विषरणरूपोऽवं प्रन्यः। नाल्पसह्मोतविषयाः 

खथदेण प्रतिपाद्यन्ते । अस्य कतां न क्ञायते । ग्रन्थान्ते धनूप- 
सिंहनामस्छरतम् । 

सद्ीतरिरोभणिः 
पण्डितमण्डली विरचितः । की. 1420. 

सद्धीतशेखरः 
स्य कतो न ज्ञायते । वङ्गदेरोऽयं प्न्थो वर्तते ¦ युद्धसंक्षो- 

आन्न सस्यादेः संपादितः । जगद्धरेण सङ्गीतसर्वस्वे -ङ्कार- ` 
शयेर उदाहृतः । 

६५९.४ सङ्गीतसरोद्धारः 

संङ्धीतसमयसारः 
पाश्चदेवकृतः। दशपरिच्छेदारमकः । कारः क, प. 1500 

काले स्यादिर्युह्यते। अस्माद्रन्थादरहबो विषयास्ङ्ीतसुधायां 
ग्रबन्धाभ्याये ससुचिताः । 

सङ्गीतसरणिः 

पुरुषोत्तममिश्नपुत्रेण रचितोऽय मन्थः । पुरुषोत्तमः किमिडि- 
मण्डलेश्स्य नारायणदे वस्य सभायां आसीत् इति सङ्गीतनारा- 

यणादुज्ञायते । ग्रन्थेऽस्तिन् पद्वपरिकेदाः । समीचीनो विषयः 
1600 कालीनः। 

सङ्खीतस्बस्वम् 
जगद्धरछवम् । शस्मिन््रन्थे सुङ्गीतवही, सङ्गीतशोखर, 

नास्यलोचन, रत्रकोडा, नाच्यदपे गादीनां प्ररसाऽसि । 

सङ्गीतसारः 
एवन्नामानः मन्थाः पच्च विदन्ते । एकी विद्यारण्यश्ृतः। सु 

नोपरभ्यते । रघुनथेनस्छृतः। अन्यः सङ्गीतवियाविनोदनाग्रो 
मन्थस्य पूर्वभाग एव । उत्तरभागे अनूपर्धिहस्य नामोचारणात् 
ू्वभागोऽपि 1600 कालास्पु् रचित इति ज्ञायते । अपरः कदै 
नामहीनं एव अस्मिन्प्रघानतया ध वादिप्रबन्धविचारः कृतः। 
तत्न रामाचेनचन्दरिका, मदेशस्यरक्षमीस्लोत्रः अद्भुतरामायणम् , 
सङ्गीतदामोदरः, रायमुङ्कटः, राधवरायकरतत नास्यरलाकरः, 
तुम्ुरुनाटक, नारदनाटकं, इयादिम्रन्थाः निर्दिष्टा । कालः1550 

परःस्वस्पभागी कतृनि्देशशुट्यः। पवरुक्षणगी तगुगन।द्- 

रागगमकं प्ररोसध्रुवाप्रबन्धादयो अत्र उक्ताः । ग्रन्थस्य लेखकः 
विक्रमशके । 569 वर्षे श्रोकर्णङुज्डछनगरसीमध्ये छिरे वेतिः 
वक्ति । अन्यो न ज्ञाः 

सङ्ञी तसारकटिकरा 
मोक्षदेवक्ृता। गीतवायनृत्तरूपाः परिच्छेदाः सन्ति । अल 

भरतरीका, विश्ाखिर करयपनन्दीद धनज्ञयकम्बङश्चतर् 

तुम्बुरुसेमेश्वरप्रथतीनां नामानि सूचितानि । प्रायश्च सङ्गीत- 

रन्नाकरस्याय मन्थः प्रतिविम्बमेव । कालः क्रे. पं. 1500. 

सङ्गीतसारदुग्धाब्धिः 
रङ्गनृथछृतः। प्राचीनमतानां सारोऽत्र निरूप्यते । शत- 

द्यवर्षपूर्वकालीनः । 

सङ्गीतसारोद्धारः 
कीकराजकृतः । पुण्यनगरख भण्डारकर कोशा्ये वतते । 

तुखजा मदाराजछृतः । कारः 1799--1146 । 



सङ्गीतसाराणवः 

सद्गीतसाराणंवः 
गीरीसूनुकृतः । अल्ल गीतताखरृत्तवाद्यमप्रकरणानि अष्ट 

शत्युत्तरसहस्ग्रन्थपरिमिते उक्तानि । कालः करै. प. 1600 
स्यात् । 

सङ्गीतसुधा 
तञ्ापुराधीशच रघुनाथक्ता । कारः 1600-0 

सङ्गीतानुगः- मादैकिकः 
शुद्धानां साखगानां च गीतानामक्षराणि तु । 
कठिनामि च हथयानि समानि विषमाणि च ॥ 

मन्द्रं मध्यं तथा तारं प्रौढं चापि मन्रम् । 
नादं सम्यञ्खदेटस्य वादनादनुगच्छति। 
संङ्गीतानुग इत्युक्तो विदुषा बेमभूभुजा ॥ 

सङ्खीतसुधाकरः 
सिंगमूपालकृतः। सङ्गीतरल्लाकरव्याखूया । अथ मन्थः छघु 

रपि अर्थतोगुरः। अय ग्रन्थः केषुचिदादरञेषु नर्मदानदीतीरवा- 
स्तव्येन गोपीनायेन छत इति दृश्यते। को वा गोपीनाथ इति न 
ज्ञायते । सिंगभूपाास्थाने पण्डितो भूत्वा अस्य भ्रन्थस्य निमोणे 
खषा य कृतवानिति केचिद्मिग्रयन्ति । 

हरिपाटकृतः। अ स्माद्रन्थाद्रहवः शोकाः भरतार्णवे उदा- 
हताः 1: तेषु हरिभ्रियः, विचारष्वतुरैखः इलयादिनामानः सन्ति । 
तस्माद्धेरतार्णदम्रन्थो हरिपारप्न्थानन्तरं केनचिद्रचितः स्यात् । 

सङ्धीतदर्यादयः 
छक्ष्णणाचायेकृतः । कृष्णदेवरायस्याश्थानसङ्गीत विद्धान् । 

प्रन्थारम्भे कृष्णरोय विजयप्रशस्तिरस्ति । नूतनताखनां खरनाम- 
कर्पितानां निमाता छक्षणणः । (1520 काः) करणनिरूपण 
म्रकरणे गङ्धाबतरणमिति करणस्य नान्नः प्रतिनाम कृष्णाव- 
तरणसित्ति कस्पितवान्। 

सङ्खीतार्णव 
भोजदेवकृत इति श्रयते । गीतार्णवास्यः अन्यो मन्थः भग- 

अद्र ताविवरणविषयो दृश्यते । सङ्गीतार्णवादच्युतरायात्तालछ- 
क्षणे बहवः शोका उदाहृताः । ते मोजादवोचीना इति 
विषयाद् वगम्यते । 

सङ्गीतालेकः 
विश्वपरदीपे सङ्गीतभागस्य नाम, भुबनन्द्कृतः। 

६९५ | ८ 

सङ्गीतोत्पत्तिः 
श्रतिस्सृलयादिसाहियनानायाखविदोऽपि च 
सङ्गतं ये न जानन्ति ते द्विपादस्गः स्मृत्ताः। 
िवगेफटदास्सर्वे दानयज्ञादिसच्कियाः । 
एकं सङ्गीत विज्ञाने चतुर्वभेफटश्रदम् ॥ 

पुरा चतुणां वेदानां सारमाच्रष्य पद्मभूः । 
तदन्ते पद्चम वेदं सङ्गीतं समकल्पयत् ॥ 

ऋर्भ्यः पाठ्यमभूरीत सामभ्यस्लमपयत 1 
यलुभ्योऽमिनया जाता रखाश्वाथर्वणाः स्प्रताः ॥ 

एुसषोत्तम् 

सङ्गीतोपनिषत्सारः 
सुषाकञ्कृतः। कालः क. प. 1540. 

सङ्कीतोपनिषत्सारोद्धारः 
सुधाकलशङृतः। कालः ॐ. प. 1340 । अत्र भन्ये, मो, 

ताङरल्ाकर,.श्िमततगोरीपत विश्वावसु तुम्बुरु वसिष्ठपुतर पारुक 
भूपा नामानि सूचितानि । विश्वावसोः हिष्यीऽजक् इत्युच्यते 
भवेत्खभूपार इति परिच्छेदान्त -कोकस्य भदेशयुपार इति 
पाठान्तरं छभ्यते। भवेशस्तु मिथिलेश्वरः । तस्य दानश्ासनै 
क. प. 1330 कलि छिखितं सुद्रितमस्ति । तस्माद्य युषाकूट्डो 
भवेशास्थानकविरियपि काञ्चदूह्यते । 

सर्जः --गभसनष्यज्गम् 

सामदानादिसंपन्नः सङ्गह परिकीर्षितः। 

साम्रासे्ुतादिवातौः श्रत्वा राज्ञाविदुष्रकाय कट कष्य 

रन्ञाबट्यां । 

सामदाने मेददण्डयोरुपरक्षणम् ¦ आदिशब्देन भायेन्द्रजा- 
लादि सङ्गः । रावनः 

सङ्गह: सामदानार्थसंयोगः प्ररिकीतिंतः । सिगः 

सङ्गहचूड।मणिकारमते श्रतीसारीव्यवेख्य। 

प्रथमायां सायां श्रतिः सवरा 

„„ तीव्राः कुमुदरती अरतिञचुदधरिः शरि 
२ मन्दा छन्दोवती ्रतिचतुश्रस्यषभः 

चतु शररयषभः 
पतिश्चुद्धगान्धारः 

गुद्धगाम्धार 
३ दयावती रञ्जनी प्रतिषदधिः बहि 

प्रतिसाधा - ग 
सध्या ~ग 



स्घहचूडामणो ¦ ~ ( (21, (^ 

भरथमायां सायां शरुतिः स्वरा 

् रक्तिका रौद्री प्रयन्तरगंः भन्वरगः 
प्रेषा अभ्रिं प्रति्युद्धमः श्ुदधमः 
प्रसारणी प्रीतिः प्रतिभः प्रयन्वरमः 

भिनी पञ्चमः 
क्षितिः रक्ता प्रतिजलु-षः शुद्धः 
सन्दीपिनी भखापिनी प्रति चयधः चतुद्ुधः 

प्रतिद्ुनिः श्चुनिः 
प्रतिषट् धः षद्धः 

८ 

8 
७ आआन्वा 

८ 

९ 

१० मदन्ती रोहिणी 
प्रति.केनिः कैनिः 

१९ रम्या खम्रा प्रति काकछिनिः 
काकचछिनिः 

श्॒सवरस्थानानि । 
१२ उदीपिनी क्षोभिणी तार्सः 

सङ्कहचूडामणौ स्वरव्यवस्था 
ऋषभष्षड़्धः । यथा -- शुद्धषेमः, प्रतिञ्युद्ध्षमः, चतु- 
न भरतिचतुशुत्य॒ षभः, षद्चतयृषमः, प्रतिषदरचृ्युषभ- 

ति। 

गान्धारष्वडधिषः। यथा-ञयद्धः, प्रतिशुद्धः, साधारणः, 
प्रतिसाधारणः, अन्तरः; प्रयन्तरश्येति । 

मध्यमः जुद्धमभ्यमः, भतिञ्चद्धमध्यमः, प्रयन्तरमभ्यभः, 
अतिमध्यमः इति चतुर्विधः । पद्म एक `एव । 

धवतष्षड़िधः युद्धतिदयुद्॒चतुश्रतिक, प्रतिचतुश्रतिक- 
घटति, प्रतिषद् छृतिकमेदात् । निषादोऽपि शुद्ध, प्रतिदयुदध, 
कैरिक परतिकेशिक, काकली, प्रविकाकली भेदात् षड्धिधः । 

सङ्गमः - मेखरागः (खरहरप्रियामेरजन्यः) 
(आ) सरिमधन्तिषप्स. 
(अव) सखनिधगरिस. 

६९ ६ सश्च; 

संषट्िता- देशीचारी 
स्थान विषमलुञ्याख्यमाख्यायाह्वी ससुत्पुतौ । 
पतन्तौ घद्ितौ यत मिथस्संघ्धिता च खा ॥ 

सहतः -प्रग्यकान्यम् 
एकम्रघटके यस्त्वेक. तो अवति सुकतिसमदायः। 
सङ्ातस््निगदिते बृन्दराबनमेघदृतादि ॥ 

सक्चत्य्का-- साच्वत्यङ्गम् 

मन्त्ार्थवाक्यसक्या दै ववक्षाद्त्मदोषयोगीद्रा ॥ 
सङ्खातभेदजननः तदुन्ञैस्सन्घायको हेयः ॥ 

(भथवा) 

बहुकूटसंश्रयाणां परोपघाकाश्यप्रयुक्तानाम् । 
कूटानां सङ्गतो विज्ञेयः कूटशङ्कयः ॥ 

मरतः 

सङ्घातस्य भेदं जनयति यो युधि स सह्ययकः। सम्यक् 
धायः श॒वगों येन सङ्गावकविषयादढा सङ्भलयकः सङ्खातमेद्श्च 
परेण सामाच्चपायवलेन ब्रा क्रियते । यथा--मीमो युषिषठिरेण 
खन्ना भेदितः । दैवार्संप्यते यथा-द्रोणेनोक्तं सुते शाञ्च स्यकष्या- ` 
मीति। भत्मदोषे वा उकपटङक्षणेन यथा--कर्णकठदेऽ- 
इषत्थामा शख्त्यागं करोति। अत्र ५५. 

मन्त्राथंकायैसंसक्तो दोषदिवस्य चात्मनः। 
सङ्घातभेदजननः साङ्गात्यः कूट उच्यते ॥ 

यथा- राम व्यिं जाठिनी नाम राक्षसी सीवाछृविमनु- 
करोति । 

सागरः 

सश्चः 

स्कन्धकूपरयोसद्ववन् मणिबन्धयोः । 
वामस्य चरणस्यापि कम्पः सद्चोऽमिधीयते॥ 
रेषठः पाटदिकस्सच्चादङ छठमणिबन्धयोः । 
स्कन्धकूपरसच्चात्त नीचः पटदवादकः॥ 
वरो हीड्क्िकीकगषठपेरस्कन्धसञश्चतः। 
सव्वाभ्यां मणिबन्धेस्थकयपैराभ्यां तु मध्यमः। 
भसीं वामा्किसद्नेन वादनादधमो भवेत् ॥ 

शाङ्गदेवः 
स्कन्धादिकस्पः स्वः स्यात् । 



ग्रह्मरी 

---दसतपाटः 

सश्चाख्योऽलगपाटः स्याद्ङ्गस्यम्राधेताइनात । 
धरकरध॑रकर गिगणदिगणैदि । 

- देसीतालः 

सश्चो प्रदरः समाख्यातः । 
(सच्नक्षिरेः- इति शुद्धपाठः स्यात्) ॥। मदनः 

सञ्चारी वणः 

शआरोहमवरोहं च स्वराः प्राप्ताः प्रखरम् । 
सव्वारिणः प्रगीयन्ते तदरद्रानक्रियेद्चाम् ॥ 

सण्वारी वर्णं इति । 

शटा - मूदेनाक्रमवर्तिनाम् । 

सश्वारिका 
नानाकक्ष्यादि चारिण्यः तथोपतवरनसख्राः । 
देवतायतनक्रीडा प्रासाद्प्रतिसश्चरसाः॥ 

यामेषु च नियुक्तायास्तथा च विविधाश्रये। 
सव्वारिकास्तु ता ज्ञेया नारयननैरुपचारतः ॥ 

पण्डितमण्डदी 

भरतः 

सश्वारिता-देशीचारी 
तखसद्वरपादेन यल्ल तियैकृप्रसषता । 
भपरं कुञ्ित शदव दुरक्षिप्योरिक्षप्य योजयेत् । 
सैषा सश्ारिता चारी कीर्तितां सृत्तकोविदैः ॥ 

सष्जीवः-- (नेपथ्यम् ) 
देवदानव गन्धवयक्ष्राक्षसपन्नगाः। 

प्राणिसंज्ञाः स्म्रताद्येते जीवन्धाश्च येऽपरे ॥ 

श्ैटप्रासादयन्त्ाणि चर्मवर्मध्वजास्तथा। 
नानाप्रहरणाश्च तेऽप्राणिन इति स्मृताः 

अथवा कारणेपेता भवन्येते श्चरीरिणः ॥ 
भरतः 

सुञ्जीमिनी-मेररागः (कीरवाणीमेरजन्यः) 
(शा) सगरिगमपधनिस. 
(अव) सनिधपमगरिस. 

भञ्ज 

सद्कम्-खूपकम् 
तथच नाटिकापरतिर्पकं केङीकीभारतीप्रधाने, रौद्रवीरभया- 

नदषीभत्सं, अवमरोसन्धिरात्य । यथा-कपुरमञ्जरी। भन्तयै- 

६९७ सन्तोषातिक्चयः 

वनिकान्ते यथाङ्के यवनिकया शवदेदा भवन्ति तथाल्लापि 
शोरसेनी प्राच्या महारा्ठीयुक्तं खीवद्रज्ञोऽपि प्राकृतपाठः । 
यद्यपि बाद्रायण प्रश्चतिभिरुक्त राज्ञः संस्छृतपाठः कायोतप्राष्त- 
पाठः । ूपवमेवेदं . कायेमिति राक्ञपि प्राङ्कतपाटः कर्तव्थः। 

सागरनन्दी 

सेव प्रवेरकरेनापि विष्क॑भेन विना इृतम्। 
अङ्कुस्थानी य विन्यस्तचतुयेवनिकान्तपम् । 
भ्रङष्टप्राकृतमय सट्रकं नामते भवेत्॥ 

सेवेति । नारिकेयर्थः। 
सटकं नाटिकावस्स्यात्किन्त्वेतत्प्राछ्तेः इतम् । 
पवेरक विहीने च ङ्गारःद्ूतभूपितम्। 
चतुयंवनिकं कायै वयस्यन्ते प्रकीर्पिता ॥ 

वधारदतानयः 

भमतानन्दी 

सद्रकं नारिकाभेदः वै रिकीभारतीयुतम्। 
सर्वसन्धिविहीने च दीनं रौद्ररसादिकम्॥। 
शूरसेनमदारारप्राच्यभाषादि करिपतम्। 
शङ्कस्थानी यविच्च्छेद चतुयेवनिकान्तरम् ॥ 
न वदेलप्राह्तीं भाषां राजेति कति चिज्वगुः। 
मागध्या शौरसेन्या च बद द्राजेति केचन । 
एषां वा प्रती मन्ये यथा कपूरमञ्जरी ॥ 

| कदिक्मषेनुः 

शारकमिखयप्युच्यते + 
 चतुयवनिकायुक्तं शङ्गारेणाद्ूतेन च । 

प्रवेशक विन च प्राकृतैरपि निर्मितम् ॥ 
ध्षवमर.विदीय च शाटकं कथितं वुधैः। 

भाक्त मोकमयत्वाच्छाटवम् । यमनिका: परिन्छेद विरोषाः 
कपूरमञ्जरीचालरृन्ेन तु कीर्तिता । 
शाटकं नारिकावत्स्यादिव्युक्तं भरतेन च ॥ 
शाटः स्यादिह् नारिका समगुणः गदर भेदोऽवटी, 
रम्यप्राकृतभाषया विरचितो नि चतुस्सन्धिकः। 
किन्त्वेकोऽत्र विदोष एव भवति प्रायेण विष्कम्भक । 
नो वा स्यादिह हि प्रवेशकविधिः कर्यो मनागद्भूतः। 

दभङ्करः 

सन्तोषातिश्चयः - रिसकाङ्गम् 
शपे सलेन ते देवि क्षिप्रमेष्यति राघवः। 
चमू प्रकर्षन् जविनीमिलयादि हूमुमद्रचः। 
सन्तेषातिश्यो हषांहथापारो निखपामरः ॥ 

इदमङ्ग प्रदं इया सागरः। सारदातनय, 



सन्तापः 

सन्तापः - रिल्पकाङ्गम् 

निरोषेऽनुश्नयोक्छियैः सन्ताप इति कथ्यते । 
त विना कैकयी त्रमिति रमेण भाषितम् ॥ 

श्लारदातनयः 

शनुशयविरोषप्तापः। यथा-छ्डपयङ्क सु छ यारेयतीति । 
कुटपयंङ्कः ~ क याराब्णे प्रथमाङ्कः । सागरः 

सदानन्दः (बणारङ्कारः) 

सरिगम, (१) रिगमप, (२) गमपध, (द) मपधन,() 
पधनिस, (५५) प्रतापर्धिहः 

सत्यकोशिकः--मेरुरगः (दरिकाम्भोजीमे रजन्यः) 

(आ) सरिगिमपनिस,. 

(अवे) सनिधपमयमगरिसः 

सत्वमञ्जरी - मेरुशगः (हरिकाम्भोजीमेकजन्यः) 
(धा) सरिमपयपस. 

(अव) सनिधपमनिषमरिसख,. 
मज 

सत्करलितम्-मेररागः (धीण्छङ्गराभरएणमेरजन्यः) 

(आ) सगमपनिस. 
(अव) सनिधपमगरिस. 

मन्न 

सदस्रोपमा-- अर्कारः 
(ड-म्) यरवया्यकरतं कमं परचितानुरोधिना । 

सरश तत्तभैव स्यादिति मातुषकर्मणः ॥ 
मरतः; 

सन्दष्टः- दरो एककारदोषः 
जत्पशब्द इवाभाति योऽसौ सन्दष्ट उच्यते । 

सन्दष्टयमकम् अलङ्कारः 
भदौ दरे यत्र पादे तु भवेतामक्षरे समे । 
सन्द्ष्टयमक नाम 

(ऊम्) प्य परय रमणस्य मे गुणान् । 
भरतः 

सन्धि 

सन्दष्टकम्- श्रक्गारचेष्ा 
दन्तेमेहणे सन्दष्टकम् । मोजः 

सन्दष्ठः-अधरः 
दन्तेद्टसतु सन्दष्टः सक्रोधे रतिसंभ्रमे । 

विग्रदुः 

सन्द॑शः--हस्तः 
अराखाङ्गष्ठतजेन्यौ ठञ्मामे निम्नता गनः । 
किच्िचेत्तखमध्यः स्यात्तदा संद उच्यते ॥ 
घ त्रेधा स्यादग्रजश्च मुषजः पाश्चजः कमान्। 
प्रञ्युखः सम्मुखः पादर्वमुख इयस्य टश्षणम् ॥ 

कण्टकोद्धरणे सुक्ष्मक्कसुमावचयःदिथु । 
प्रयोक्तव्योऽग्रसन्दंशो धिगिष्युक्तो तु रोषतः ॥ 
न्तासपुष्पोद्धतो वर्तिराछाकाज्ञनपूरणे । 

कर्तव्यो मुखसन्द॑श्ञः सन्दंशः पादर्वजः पुनः ॥ 
गुणनिक्षेपणे युक्ताफटानां वेधने तथा। 
निरूपणे चं तत्वस्य सद्ितीयोऽथ- मापण ॥ 

जरोषे वामहस्तेन किच्िदग्रविवर्तनात्। 
अरुक्तकादिनिष्पेषेप्येष श्रीरार्गिणोदितः ॥ 

सन्दानितम्-- मालावृत्तम 
रे गाथे 

सन्दीपनी- श्रतिः 

पद्मस्य तृतीया श्रुतिः 

सन्धिः 
शथेतदुपाषेः -कथारारीरभागानां सुखादयः पश्चन्यपदेशा 

भवन्ति मुख प्रतिगु गर्भो जिम निर्वहणमिति । तेष 
बीजविन्दादीनां अ्थ॑प्रकृतीनां सन्धानात्सन्धय उच्यन्ते । 

पिरदाङ्कः 

भोजः 

--गीताङ्गम् 

मषघातस्याधमान्रया सन्धीयत इति सभ्धिः । 
उयश्रचतुरश्रताखम्यां गणे: पद्ूभिरटमि्ना भववि। 

नान्यः 

-निर्वहणसन्ध्यङ्गम् 

बीजम्रापणमेवात्न सन्धिरियमिधीयते । | 
सर्वश्वरः 

मुखबीजोपगमन सन्धिः । मरतः 



सरस्िः 

यथा--रत्नावस्यां बाध्रव्य सद्रशीयै हइव्यादिवसुभूतिवाक्येन 
मुखे यदुक्तं तदिह निकटीभुत सन्धान सन्धिः । 

धमिनवः 

मुखसंन्धौ स्यस्तश्य प्रारम्भावस्थाविषयीकृवस्य बीजस्य फरा- 
गमाबसायां ढौकनं सन्धिः | 

रामचन्द्रः 

सन्धिः 
नाटके पञ्चसन्धयः, मुखप्रतिमुखगमेविमसेनिर्वदणाख्याः। 

सन्धितेः- वादनम् (दक्षिणदस्तव्यापारः) 
मध्यमानामिकाभ्यां तु त्रीहि षतोऽत्र संधितवः। 

शाङ्ग 

---वीणायों दक्षिणदस्तव्यापारः 

अध्यमानामिके तन्त्री बहियेद्याहतः कचित् । 
तदा वैदिकब्न्देशः सन्धितं बक्ति भूपतिः ॥ 

कुम्भः 

सम्थिप्रादनः- वर्णालङ्कारः (अवरोदी) 
नीधपपामगगारिस. 

पण्डितमण्डरी 

सन्धिप्रच्छादनः-- वणांर्ङकारः 
विस्वर प्रथमा यत्त दवे कले क्लिखरे परे । 
ूरवपूर्वान्तिमा चेत्सः सन्धिप्रच्छाद्नर्त्वयम् ॥ 
सरिगा, गमपा, पधनी पण्डितमण्डटी 

सन्धियन्धः--श्रन्यकाव्यम् 
योऽपध्रकनिबन्धो माराछन्दोमिरमिमतोऽल्पधियाम् । 
वाच्यरस सन्िबन्धः चतुमखेक्तान्धिमथनादिः॥ 

सन्धिरिति परिच्छेदस्य न्प्रम । चतुडखछतपद्ानि स्वयम्मु- 
ना प्रङ्कतदछन्दय्युदाहतानि । 

मोजः 

सन्धिमः-- पुतः 
किटिल्ञचर्मवलातैः यद्रुपै क्रियते बुधैः । 
सन्धिमो नाम विज्ञेयः पुस्तो नाटकसंश्रयः ॥ 

भरतः 

किलिञ्चेति। भूजवेणुदखदि । भमिनवः 

सन्ध्यङ्गानि 
पक्वानां सन्धीनां चतुष्षष्टिरद्गमनि। 
दृधस्यार्थस्य रचना वृत्तान्तस्यानुपश्चयः। 

रागप्रा्चिः प्रयोगस्य गद्यानां च निगूहनम् ॥ 

६९९ सन्ध्यङ्गानि 

भाश्चयेवद्भिख्यानं प्रकाहयानां भकाश्चनम् ।) 
भङ्गानां षड दयता प्रयोजनम् ॥ 

तस्मार्सन्धिप्रदे शेषु यथायोर यथारसम्। 
कविनाङ्गानि कायोणि सम्यकूतान निबोधत ॥ + 

ढे 

मुखसन्धो 

उपक्षेपः परिकरः परिन्यासो विखोभनम्। 
युक्तिः प्राप्तिस्समाधानं विधाने परिभावना । 
उद्धेद्ः करणं मेदः द्वादशाङ्गानि ॥ 

प्रतिमुखमनन्ध) 

विलासः परिसपैः विधूतं तापने नर्म नर्मय॒ति प्रगयणै 
विसेधः पयुपासने पुष्पं वञ्ज उपन्यासः वर्णसंहार एतानि 
ब्रयोदशङ्गानि । 

गभेसन्धौ 
कभूताहरणं मेः रूपं उदाहरण क्रमः सङ्गः भनुमानं 

प्रार्थना आक्षिपिः तोटकं भधिबरं खद्रेगः विद्रवः पठानि 
त्रयोदशाङ्गानि । 

विमरौसखन्धी 
भपवादः संफेटः विद्रवः शक्तिः व्यवसायः भरसन्गः 

दतिः श्रमः खेदः प्रतिषेधः निरोधनं भाद्ान छादन 
भ्ररोचना एतानि बयोद्श्चाङ्गानि। 

निर्वदणसन्वौ 
सन्धिनिरोधः प्रथनं निर्णयः परिभाषणं धृविः प्रसारः 

धानन्दः समयः उपगृहुन भाषण पूववाक्यं काव्यसंहारः 
प्ररचस्तिः एतानि चतुद॑ञङ्कानि । 

एतेष्वद्धेषु केषां चिन्नामटक्षणयर्भेदा टश्थन्ते । कमविप्य- 
सोप्यज्गानां रशयन्ते । यथा-रामचन्द्रण ष्ठा चिपदां शमनः 
मिव्युच्यते । एकादशाङ्के गृढभेदनमिति च । भ्रतिमुलसन्धौ 
दिती यकृतीयच्वतुर्थष्वद्कषु भरतिः रोधः सान्त्वनमिति । खयोः 
दशाज्गेऽनु सपे णमिति वोक्तम्। गभेसन्धौ द्ितीयषतुर्था्टमदश्मे- 
ष्वद्गेवु चित्राय वचः कभ्यर्थनासंभ्रमः कपटस्यन्यथाभावः 
इति पठितम् । विमैसन्धौ द्रवाप्रसतुतार्थवचनावमानषढनः- 
तजेनाधर्षणवन्धवि चटनाक्षासत्कारादेश्चनानि परडितानि। निर्ष- 
हणस्षन्धौ पररिभाषणोपासिद्कतिपूर्वभावः--इति च पटिवम्। 

स्व श्वरेण-तापनस्थाने ज्मः, प्रार्थनाश्थने संनमः व्यवसाय, 
स्थाने बिष्वखनै, निरोधे प्रथा, कयिरशिरद्रतभा्चिः कृषिः 

इस्युक्तम् । 



क्यन्तम् ७०० 

सिङ्गभूपारेन ~ प्रगयणस्थाते प्रगमरन, विद्रबस्याने संभ्रमम, 
पूर्ववाङ्यस्थने पूर्वभावः, काव्यसंदारस्थाने उपसंहारः-दइ्युक्तम् । 

कूपगेोस्वामी तु चतुर्थपञ्चमसन्ध्यो रङञेषु नामभेदान् बहून् 
वक्ति । निर्वचनष्यलेषूच्यन्तेस्मामिः। 

स्ष्यन्तप् 
सन्धीनामेपेकर्विशकि प्रदेशा अर्थयसना द्रवन्ति । भरयोजन- 

अञ्ञा्ाबन्त एते प्रदेष्टुं शक्यन्ते तावन्वस्तन्धिपु प्रदे यितव्याः। 
| सागरः 

सन्ध्यन्तराणि सन्ध्यङ्गेष्वेवान्तभूतानीति प्रय्येकं न रक्षि 
सानि बहुभिः 

सन्ध्या- सङ्गीतशङ्गाराङ्गम् 
सदर्विंभावर्योः सन्धिः सन्ध्या । 

भोजः 

समनम् 
सैष्ठवशब्दनिर्वचनाव सरे द्रष्टव्यम् 1 

एन्नतम्--करणम् 
हइरिणुतयोल््रय पादयोः सखस्तिकं पुनः । 

यल्ञ कौत हस्तो तु डोर तरमन्नतं मतम् ॥ 
एतन्नोचस्वभाव्रानामुपसपेणगोचरम्। 
भटूतण्डुरिति तरते पाद्वस्खस्तिके करौ । 
देहनया भुवे प्राप्ताविति कीर्ति पेऽभ्यधात् ॥ 

ज्यायनः 

सन्निताटः- तारः 

दूवत्रय कधुेको द्वय च लवुदयम्। 
सत्निताले कमादृज्ञेय सर्वदयेषु सम्मतम् ॥ 
०००० ०} दामोदरः 

सनितालोइपम्रू-देरीनृ्् 
धनेन सन्निततारेन सन्नि्तारोडुपं भवेत्। 

वेदः 

सन्िपातः-क्रिया (तालङ्गम्) 
क्ियाञब्दे द्रष्टव्यम् । 

-तारुक्रिया । 

छयोदेस्तयोः पातः घललिपात इतीरितः । 
कमः 

सनिविश्टा- तन्तरीप्ारण। 
सद्ग तन्त्याः परियञ्य संसपंद्यव सारणा । 
सनिविष्टामिधाना सौ सारणा कथिता बुधैः ॥ 

पादकं 

--वीणासारणा 

तन्छयन्तरेण स्प्ष्रे च तन्त्री यत्रापसर्पति । 
सा सन्निविष्ठा भणिता सारणा छम्भभुभुज। ॥ 

सलिवत्तप्रवृत्तकः--व्णालङ्कारः (सश्चारी) 
गत्वादा पञ्चम भूयो द्वितीयान्तं निवतंयेत्। 
क्रमेणेवं भवन्यन्याः सचियृत्तप्रवर्तके ॥ 

सपामगरी, रिधापमगा, गनी धप्रमा। 
मोक्षदेकः 

सन्यासः 

सन्यासो नाम गीताद्यखण्डमागसमाप्निङ्घत्। 
तुच्डः ` 

सन्यासविन्यासान्तभावः 
एतौ सन्यासविन्यासौ भरतादिभिः, 

छन्तभूतावपन्यासखर एवेति कीर्तितौ । 
तुटजः 

सप्रकवधेनी-( पुवणांङ्गी मेटजन्य ष) 

(भा) सरिगरिमपवषपनिधनिपधनिस. 
(धव) सनिधपमगरिस. 

सप्रगीतानि 
यानि प्रकरणाख्यानि तैस्तैस्तु १्चभिः। 
गीयन्ते तानि गीतानि कमादाचक्ष्महे बयम् ॥ 
आदी तु मद्रकं ज्ञेय ततः स्यादपरान्तकम्। 
चष्ोप्यं प्रकरी चाथ भवेदेवणकं ततः ॥ 

रोविन्दकं चोत्तरं च गीतकानीति सप्र च। 
छन्दकं तदनु क्ेयमासारितमतःपरम् । 
वर्तमानकसंक्े स्यात्पाणिका तु ततःपरम् ॥ 
ऋचो गाथाश्च सामानि गीतान्येतानि सप्त च। 
युतान्येतानि सबौणि गीतान्यटु्वतुदेर ॥ 
गीनान्येतानि सर्वाणि प्रहास्तानि रिव्तुतौ । 
विनियुष्कानि षिधिना निश्रेयसफखाप्तये ॥ 

मक्ष 



इक्गीतपादविभागः 

सक्तगीतपादविभागः 
वष्ठष्टगुणपयेन्तं द्ार्िरच्वतुरादितः। 
चरगगाथा च ब्रह्मगाथा कपाटं तु तेयोदञ्च । 
वण्णवतिपादं साम तदर्धेनापि च कचित् ॥ 

नान्यः 

सप्गीतोत्पत्तिः 
कचो यै जरद्मणा गीता ब्रह्मणेऽमिदहिताः फिल । 
दुक्षेण पाणिकाश्चापि गाथा वे कश्यपेन च । 

मातृभिश्च कपालानि सामान्युक्तानि नन्दिनि । 
गीतकानि तु सपैव नारदेनोदितानि षै ॥ 

गीतकानीति । मद्रकादिसप्न गीतानि। नान्यः 

सप्तारश्रदीपिका 
लञ्चैनछृतोऽय ग्रन्थः । ध्रबादिसप्रतारसररूपं विराट पुय न्य- 

हृपयदजनः। 

सप्ररोकद्यमणिः--कला 
परस्परासक्ततलोननतेषु धृतवेत्युरस्सप्तविखासङषु । 
योरिकषप्यपद्रौ ख पृष्ठभागे ततो विधत्तेऽथ च तो रिरोधः॥ 

नीत्वा ततः कास्यमय च ताभ्यां पात्र सतोय कुरुते च मूर्धि । 
पुरास्थितं यज्ञ च चक्र्ानि विधुन्वती हस्तपदाम्बुजेश्च ॥ 

निराश्रया नरयविधिप्रवीणां विखासतयन्ती च दिश्श्चतस्ः । 

मुहः ख्नन्ती मधुराक्षराणि सा सप्नखेकद्यमणिः भरविष्टा॥ 
ग गिमल्डः; 

सबलम् 
षोडराङ्रवि स्तीणं घण्डिकायुतमायुघम् । 

सभापतिः 
सङ्गीतरीतिविदुषां मावभेदविचक्षणः। 
कामरास्रकखावेदी धर्मस द्रहविग्रहः ॥ 
कविः काठ्यप्रबन्धानां निमोता वित्तदानवित्। 
सम्भूय स्मररूपश्च सभामभ्यमुपश्ितः ॥ 

सभास्वना 

संसन्मध्यश्ितो भूपः शाख्रसद्गीतकोविदः। 
दक्षिणेऽस्य प्रधनेन सहिना रसिकाः किर ॥ 

पित्राद्या वामतः प्रोक्ताः पृषठतस्सुखसेवकाः। 
व्योतिर्विक्षिणे भागे बामते वैश इध्यते ॥ 

५9०१ 

अन्तःपुरं प्र्ठभगे केचित्युैपप्ष्ठतः। 
विखासिनो विलासिन्यः पुरतःप्ैतोऽस्य च । 
सरन्धजवनीमध्यं घातयन्ती विभूष्ः ॥ 

सभाविग्रहदः-मेररागः (षड्षिमार्गिणीमेखजन्यः) 
(आ) सरिमपधनिस. 

(शव) तनिधपमगरिस. 

समात्ताधारणः---चाख्कः 

यन्न हस्ती कटिन्यस्ते। युगपन्मण्डलक्रमात्। 
` भन्तबेदहिवा तिये) ससाधारण उच्यते ॥ 

समः- कोरः 

प्राकृतौ तु समग्नौ च रोषभवेषु निर्दिशषेत्। 

समस्स्यभाविकदरोषभावेषु विनियुज्यते, 

-- गीतगुणः 

उञ्चनी चस्वरोपेतं न द्रुते न विङभ्बितम् । 

पदतोरेस्समे गीतं सममाचायैवद्भम् ॥ 

दन्तः 

सममुक्तं मनाक् ॐषस्तर्स्यात्सहजकर्मणि । 

-- देशीतार 

समताले खषुदरनं निरामान्तं ब्रुतद्ययम् । 

पापामामा ।।०० | जगदेक 

पादः 

स्थितौ लितस्वभविन समः पादः प्रकीर्तितः । 
सथिरः स्वभावामिनये रेचकेऽसी बड मतः ॥ 

मणिबन्धः 

ऋजुस्समो धारणे. तु पुरतकष्यः प्रनिषे । 

खरे च खमः प्रोक्तो योभ्यः पुकारने । 



समः ७.७ 

--रसगतिः 

समकारुसमुत्पत्तः समकाठानुभूतिभिः ¦ 
स्थायिनरसास्विकादीनां साम्याक्ष सम ईरितः ॥ 

दारष्ात्नयः 

--वर्णारङ्कारः 

स्यानत्रयेऽपि सषरश्वनिः सप्स्वरोश्ारणः समः । तदुक्तं 
भवति । यस्य यावय: श्रुतयः स्वश्यानत्रितयेषु* तावच्छूतिकमेव 
कायाः । 

यथा--सरिगमपधनीति द्रयोद्रेयोः खरयोः सेवादिनीरशार- 
ध्रात्पमः । 

तद्यथा--सम संप रिध गनि पव मध्यमग्रामेऽपि । 
मतङ्गः 

--वर्णारङ्कारः (सश्चादी) 
वस्यारोदावयेहाभ्यां समे चातुरी कटा । 

. रघुनाथः पञ्चकला आहू | मोक्षदेवः 

समारोहावयोहेण कटा चातुस्स्वरी भवेत्। 
समेष्य्टो कलाः प्रोक्ताः करमादेकैकहानतः ॥ 

छरिगम, सगरिस, रिगमप, पसगरि, गगपध, धपमग, 
मपधनि, निधमप। 

जगद्धर 

--वायासङ्करः 
दद्रपणवमृददगैः नानाकरणैस्समर समनुयातः। 
तात्मङ्गवेणुयुक्तः स तु धिक्ञेयः समे नाम ॥ 

छाटाङ्गवेष्निति । तालनृत्त्वशबदिः। भरतः 
--वीद्प्रवन्धः 

सत्तगीतानुग धाद्य यत्र स प्रोच्यते समः। 
बेमः 

गीतनृत्तसमों ममि प्रबन्धः परोच्यते समः । # 
ध्र 

--वादयाटङ्कारः 

6ालेनाङ्गेन वशेन गीतायां समतातिबिह्। 
श्ाद्यजातिरवाखङ्कारः सम इयमिश्ञच्दितः ॥ 
शव सम्य यदेतेषां तारादीनां परस्परम् । 
शजनारायणः प्राह वमरद्करणं समम ॥ 

नीन्यः 

---नध्रासः 

__ अन्वर्थः 
समस्सष्टज कार्येषु ¦ भशोकः 
समकड्ालः- देशीताकः 

` समक्ङ्काख्ताछे तु गुरू हौ खघुरभ्तिमः। 
$ ऽ । केमः 

गुरुयुग्मं लघुः मे । 

सपरकरतरी - मृदङ्गे हस्तपारः 
हस्तद्वयेन सद्कतः समकर्वरिसंन्नकः | 

सोमेग्वदु 

समकर्तयेश्ितम्_ उदुतिकरणम् 
समपाद्ाच्ितं छत्वा परिय ततःपरम् । 
चरणो खस्तिकीटय दिष्ठेयदि महीतरे । 
समकर्तयेद्चिताख्यं करणे तदुदाहृतम् ॥ #॥ 

मः 

समकदंरिरोदंडी-उ्ुतिकरणम् 
समाद्भिलोहडीं दत्वा तदन्ते खस्तिकीर्रतौ । 
चरणो यब्र सा परोक्ता सपकर्वरिरेदडी ॥ 

समकर --ह्स्तपारः ् 

समघातेन कर्तर्या: करयोस्समकर्वय । | 
्चिन्नकिट कनकिड विःटश्चंयो दिगीद तिरिशिकि। .. 

समग्रभ्--नारकमेदः (सुबन्धूक्तः) 

सर्वयृत्तिविनिष्पक्न सर्वडक्षणसंयुतम् । 
समगर तरप्रतिनिधि मदानाटकमुच्यते ॥ 
सर्वेषां यत्र रूपाणि रयन्ते विवि्ानि च । 
नाटकं चृत्तपाराख्यं तत्समग्रमितिस्य्रतम् ॥ 

शारद तनयः 

समग्रहः. हस्पार. 
तटघातस्तदाङ्घघ्ठकरस्चाखाक्रमेण चेत् । 

गन्ति सममानेन तदा पाटस्समग्रहः ॥ 
सोमेश्वर? 

_ तद्येन. करयोः समे पटहपुष्कम् । 
सन्ताञ्यते यदि तदा हस्तपाटस्समग्रहः ॥ 

तकिर 1केरतक । बेम 

न = ~ ~ 

~ ~ ~ - ~ = नाता या 

(सयान न~~ == == =-= = 

= ~ य = 

~ ~ ~ ~ --- ------- ------ ~^ न म न ~ ~ + ~ 



दमनखः ७० | समपदा 

तङे केचिदिह प्रहु ् ाङ्गलिवर्जते । अभिधति शब्दानां न व्वेतदवैमस्यमिति प्रसादेन निरस्तम् । न 
शा$देवः | हि सर्वथा निष्परयोजनता। भपि तु सदपि प्रयोजन दुर्वोधि 

पाटोऽसावष्टमालाभिः उब्दे देहवरि्यपि । तदाह दुरबोधनरिति । 
पुनस्तकुषुरिक्या च संयुतेऽसौ जमग्रदः॥ मागामेदः समता इति वांमनः। ममिनक 

दतर रकिर किर तक्ुतरि ५ भवैषम्येण भणने समता सामिधीयते \ 
समनखः- दोडक्षिकहस्तपाटः केवरेर्दुभिर्वणैः यदि वा केवरैः सुरैः ॥ 

पाटाक्षराणां जातानामङ्गलीनखताडनात् । न्यस्यमनिरवेषम्ये बन्धस्य समता भवेत् । 
समत्वे यन्न पाटोऽसौ भवेत्समनखाद्ययः ॥ प्रतिपादं प्रतिन्लोकमेकमागैपरिग्रहः । 

रह् रद् तरकिट दिकिक्षिट धक्ाधिगितिकाधिगिरदे हे टदे नः दुबन्धो दुविभावश्च समतेति मतो शुणः॥ 
वेम- साहित्यमीममाष 

समनखा-देरीचारी शब्दार्था समतान्योन्यं साठद्कारौ -सुसंस्कृतौ। 
स्गे्ठरः 

यत्राह्धिरसमपादेन स्थिन्वा तियेक्प्रसारितः । ॥ न 
वि 4 पादा समनख 

सैषा समनखा ज्ञेया चारी देीविदां मता । 1 सित ९ प यज्ञ उताकरो । 
प्रसर्पण चेस्पर्यायादेषव द्विसरा भवेत् ॥ स्भावावस्यित काय वतस्यात्समनश्गभिषम् ॥ 

वेमः यृ्तपरवेशनार म्भे विनियोगोऽस्य सम्मतः । 
समनखम्_ करणम् जपादि विषये प्रोक्तो बिचारविमुखैः पररः ॥ 

१५. {\ = , षे. 

शिष्टौ समनखी पादौ करौ चापि प्रटम्बित । रभ्बितावितिप्रो्छ भरतेनातर चौ करौ । 

देः सखाभाविको यत्न भवेरसमनख तु तत् ॥ तो खोटाबिवि मन्यन्त यत्त्केचिन्न साम्भतम्। 
* १०९ & 

| न । 9 भ्त; टौकेकविषयावेताविति मन्यामहे वयम्॥ 
॥ि 

देष्टः स्वाभाविको यच्च पादौ समनी युती । र =" 

छताहस्तौ समनस स्यात्प्रवेरे तदादिमे ॥ प्रयोज्ये प्रथमागमे » इति ठदेमणः। 

श्वायां विद्धाद्ितपदे पयायाद्रचितः करः । | समन्मथा- रष्टिः 

यतोन्मत्ते तु तद्व सेष्माग्यादिससुद्रवे ॥ प सस्मितापाङ्गसश्वारवती रष्टिस्समन्मथा। 
| दारदातनयः 

० गुणः ॐ 

का ग हि कः ९१ समन्मथम्_ ददनम् 
८४: 1 यशेन विरक्तोऽपि श्षुभ्ययेतत्समन्मथम्। 
दुर्बोधनेश्च न कृता समत्वारसमता मतः ॥ शारदातनयुः 

भरतः 

धन्येन्यसदज्ा यत्र तथाडान्योन्यभूष्रणा । समपादनिङ््ता--सुड्पचारी 
शर्कार गुणाश्चैव समाः स्युस्समता मता ॥ निका समे। पादो स्थितावङ्गलिषटषठयोः। 

भरतपारन्तरम् यदम तदा मवाध्नथाो समपादानिटटिता ॥ 
. म । भशोकह 

शब्दानां समत्वात्समः । वुर्णपदरसमासरचना यत्र साति- 
क्चया न भवति । ख तिशयश्च प्रतियोगिनमपेक्षते इति दीधैसमा- समपादा-चारी 
सो अलयन्तसमासश्च विषमता । तद्धि पययेण समता। उपक्रान्त- यल्ञ पादौ समनखो निरन्तरृताङ्कुली । 

आगापारलयागदूपा इल्युक्तं भवति । यधा गाहन्तां महिषां स्थानकं समपादास्यमाखाय धरण क्रमात् ॥ 

हटयादि ¦ सेय समता शब्दगुणा। अथऽपि समत्वात् फ संय चरतस्सेय समपादेति कथ्यते । 

त्यमलं आदः व्यथाभिधायिभिरिति! निष्पप्रोजनमथं॑ये भजानानो मुनिमते केचिदुत्तानबुद्धयः ॥ 



संमपाद चितम् 

एतत्यां समपादायां भभ्यधुः केवलं धितिम्। 
तदज्ञानस्य साश्र।ञयं यतस्तेषां मते पुनः ॥ 

कस्याश्र्यास्समनखकरणस्य च का भिभा। 
सदीयेग्यत्वमात्रेण सेदश्वेदुभय समम् ॥ 

किंचात्र सखमपादायां करियायोगममन्यतं। 
पदिरिति भयुक्ञानो बहुत्वं भरतो मुनिः। 
प्थित्वादौ समापादायां सर्वचारीं प्रयोजयेत् ॥ 

समपादाञ्चितम्--उश्ुतिकरणम् 
कृत्योध्व्स्यौ समे पादौ स्छन्धेनाक्रस्यभूतलम् । 
पादावुद्ाखयन्यक्च परिवत॑नमाचरेन्। 
वियैक्क्रमादिदं नोक समपादादविते बुधः ॥ 

भषोक्ः 

एवमेव कुम्भोपि निर्वक्ति । वेमजायनयोर्मते इदमेव स्कन्धा- 
न्ताद्धितमिति दशयते । 

वेमक्तं रक्षणम् । यथा, 
यत्राञ्चितं विघायेव रकन्धेनैकेन भूतलम् । 
घभ्रितः परिद्याद्धिं तिरुह्ाट्येरक्षणात् । 

उततिे्त्र तत्वक्चेः स्कन्धान्ताद्वितमुच्यते । इति 

छमपादम्-देरीखथाग्ष् 
यल पादज न्यस्त वितस्यन्तरमानतंः। 
स्यभाविके वपुश्चापि समपादं तदुच्यते ॥ 

--स्थनकम् 
यन्मीटटसरढीषृतोरुयुगरे युक्ताङ्कियुग्मस्थिति- 

प्दप्राज्ञखमूर्तितियेगपरा पबास्यमाटीढवम् । 
यतपूत्राश्रिितचारचापटतिकालीनाङ्गयश्टिशिरं 

खानं तत्समपादसंक्कमिह प्राज्ञस्समाचक्षते ॥ 
कोद्ष्डमण्डनै 

एकताखान्तरो पादी समे चाङ्के च सौष्ठवम्। 
समपादं च तदृ्ञेय चतुराननदैवतम् ॥ 
पतश्ोर्ध्वनिरीक्षायां स्वीकारेणाहिषां वथा । 
हरिस्तुति विमानस्थस्यन्दनस्येषु युञ्यते । 
परभ्यमाना विहङ्गानां कन्यावरङुतूहठे ॥ 

बिमानस्यन्दनस्थानां व्रतछिङ्गसिितेषु तत्। 
विवाहे प्रक्षचिर्देदो विग्रमङ्गखकाचने । 
धरधिदैव्रतमेवस्य कीर्तितः कम्रटासनः ॥ 

७०९ 

समपाणिः--दस्तपारः 
उभयोः करयोयेतन साङ्गषटङ्गकछिसच्चयः। 
पीडयेदपुप्करदरन्द्र समपाणिरसौ यथा॥ 

नकि गुण नकिगुण वेषः 

-होडक्षिकहस्तपाटः 
समपाणिरविश्रान्वविरलाङ्गलिताडनात् । 

ननगिन हगिदों गिथ गिन हनहन स्च नञ्च करं । 1 

समपाणिकः--हस्तपाटः 
धङ्गस्यः संहतात्सवौः साङ्गष्टाश्च प्रसारिताः । 

यदा खगन्ति वेगेन तदासौ समपाणिः ॥ 

समप्रकोष्टवखनम्- चारकः 
समप्रकोषठो युगपत्पुरेहस्तौ प्रसारित । 
सोभातिशषयसम्पन्नै लटन कुरुतो यदि । 
सर्मप्रकेष्ठवङनं प्राह बेममहीपत्तिः ॥ 

समप्रहारः-पाटवायम् 

समप्रह्ारः प्राणिभ्यां युगपटादनाद्धवेत्। 
केम 

मत्रामिः षोडरीवापि वाच समप्रहारजम्। 

सममू--चिजुकम् 
मनाक् संेष्णं दन्तपङ्न्तयोस्सभा विके समम् । 

ज्याय 

जानु 
सखभाववथितं जानु सममियभिधीयते । 
स्तम्भे कायै समै जानु नाव्यस्यामिनये बुधैः ॥ 

सोमेश्वरः 

ददनम् 
विषयामिमुख कर्म ताराया दशनं स्मृतम् । 
मभ्यश्थतारं यत्सौम्थं दशने तत्समे मतप् ॥ 

विप्रदाघः 

वीक्षणं सुरनारीवत्समं खमभिधीयते। 
एरिपकः 

--देशचीखानम् 
वक्तमुत्तानितं यत्र पादहस्त प्रस।रितम। 
स्थानकं तस्म ज्ञेय स्वस्थस्य श्यते भवेत् ॥ 



समम् 

--रञ्नगुणः 

उश्चनी चस्वरेपेतं न दरुतं न विरुभ्बितम् । 

पद् तारैः सम गीतं सममाचायवह्वभम् ॥ 

वक्षः 
छ, ऋ के, ७ ॥ 

यद्रक्षत्सो्ठवोपेतं चतुरसराङ्गसंयुतम। 
संभाव्य सम मरोक्तं स्यभाषस्य निषपणे॥ 

-शिरः 
प्रकृतिस्थ सम पोक्तं यतो भेदाविति स्मृतो । 
तस्मात्सम जपध्यानस्वभावाभिनयादिषु ॥ 

बदमेव प्रारृतमिति विप्रदासः 

स्वभाविकै सम शीष खभावामिनये मतम् । 

स्थनक्रम् 

वक्तमुत्तानित यत्र पादहस्तप्रसारितम् । 
स्थानके तसम ज्ञेयं सखस्थस्य शयने भवेत् ॥ 

--दायनयितिः 
उततानितमुखं चेच प्रयङ्धक्तफरं तथा । 

सम नाम प्रसुप्तस्य स्थानकं सं विधीयते ॥ 

समः--गयप्रकारः 
दरद॑रपणवसरद ्गैनानाकरणैस्समनुयातः। 
ताखृङ्गवेणुयुक्तः स त॒ विन्ञेयस्समो नाम ॥ 

समत्व पुष्करवाये 

उ्रायनः 

भरतः 

भरतः; 

अक्षरसम अङ्कसम् तारुटययति सम् प्रहसम न्यासापन्यास- 

कमे पाणिसस च इति पुष्करशद्ये समत वेद्यम् । 

समथुखारी- मेररागः (खरहरपियामेख्जन्यः) 
(भा) सरस्गिमपधनिस,. 

(अव) खधनिधमपमगस. 

समयः- निवहणसन्ध्य्गम् 
दुःखस्यापगमे यु समयस निगद्यते 
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भरतः 

भर्तः 

समवकर्ः 

धपगमनमपगमः । रन्नाव््यां दूरे खह्विलयादिवासवद्ता- 
वचन रलावल्याम । 

अभिनवगुप्तः 

विरोधप्रशमन॑ समयः । सागरः 

दुःखनिगेमयुक्तः काटः समयः। यथा--मृकस्या-दिष्टथा 
भो इत्यादि शविंरकवाक्येन चारुदत्तस्य दुःखापगमः सुचितः। 

रामचन्द्रः 

समरः - गीतालङ्कारः (निसारकभेदः) 

छधुद्रयं विरामान्तं ताले कन्दुकनामनि । 
समयो गीयते तेन मध्यमश्च ट्यो भवेत ॥ 

सङ्गोतसारः 

समर्पणम्- माणिकाङ्गम् 
कोपविद्धाया उपालम्भवचनम्। यथा-- चन्दनटवागृे 

मलयवती वाक्यं "“ भगवन्कुसुमायुध “ इति। 
सगरः 

समङेखः- वाय्यारङ्कारः 

कृत्वोपरिगतं वाद्य पणो दर्द॑रोऽपि बा। 

प्रयाति मुरज यत्र समटेखस्स कीर्तितः॥। 
सरतः 

प्रथमे पणवेतरैव ददेरेणेव वा पुनः। 
वाद्यतेनन्तरं भूयो सुरजेन समे तदा । 
समानवर्णस्यटेखात्सम्रेखः प्रकीयेते ॥ 

मन्युः 

समवद्याः 

ताः पद्लविधाः ) प्राथेना खभसंयोनै नाशः संप्राप्निरेव च। 
इति । भत्र टाभनारायेर्देकेस्य प्राधान्यम् । प्रार्थनासंयोगयोः 
पौरुषस्य संप्राप्तौ दैवपीरुषयोः। न सर्वत प्रकर्पवाचे प्रोपसरी- 
योगो भवति । भोजः 

समवकारः - खष्कम् 

स च देवासुरवीयेकृतः। यथा--डक्रानन्दः। द्ादशनाय- 
करान्वितः | तसिश्लयो विद्रवाः। भम्रिसमीरकृतः युद्धकृतः 
पुरोपरोधश्च । तत्राद्यः परिखद्क धन्तःपुरात्रिसंभ्रमः। हितीयः 
मह्ठाभ्यां कसयुद्धाथं कृष्णस्य क्रीडापर्वतारोहणम् । शेषो यृच्छ- 
करिक्ायामायकानुसरणे पुरोपरोधः। वयश्च कपटाः। शके 
वस्तुक्रमजः 1 भन्यो देवकृत भपरोऽन्यष़ृतः युखदुःखसंभदः। 



ह विदृष्कस्य ततवर दन्तकाषछठासादनक्रमः। 
द्वितीयो वध्यां पंवागतरक्तपटासनाजीमूतबानस्य 

 शशिखावरोर्हणं क्षेषोऽपि पुंसवनाङ्के सुमायचितामुखयोः कैकेयी 
न्थरालायाचरण । देति वयः कपटाः | 

च कयः, धमाथंकामसम्बन्धिनः । भात्महितहेतुः 
धमहेतुभोपकः धमेश््ञारः । स्वेच्छया बहुविपोपायसंयुतोऽर्थं 
श्ङ्गारः। खीरशरमतस्छोन्मादः कामश्ङ्गारः । तत्राद्यो यथा- 
टर ्जन्प्दध (पुष्पमूषितके) नन्व्यन्त्या ब्राह्मणभोजनम् । 
प्वदेरल्वःस्कदुशदय नस्य पद्यावतीषरिणयः अर्थश्रङ्गारः । 

शङ्गासेदोपनो यस्तु परिहासः सविभ्रमः। 
अयेच्छाहासभदेन नमत विविधं भवेन् ॥ 

त्रयोऽप्यङ्काः । तल प्रथमोऽङ्कः वीध्यङ्गविद्रनकषटश्रङ्गार- 
सुखच्छं सप्रडसनः द्ादञचनलिकः द्वितीग्रोऽङ्कः चतुनोलिकः 
दुतीयश्तुसमानङकृतः । 

| सागरनन्दी 

सृद्री स्यात्केशिकी वृत्तिरङ्गी वीररसो भवेत् । 

प्रख्यातोदात्तचरितमिकिता देवदानघेः ॥ 

शङ्गान्यन्ये रसास्तत्र सत्वयाय्यास्तु वृत्तयः। 
शष्टाद्च स्युरेतस्मि्रायकाः समुदायतः।। 

मुखप्रतियुखाभ्यां च प्रधभाङ्खो दिसन्धिकः | 
दितीयाङ्कश्चतसभिः नालिक्ामिधितो भवेत् । 
भख अतिमुखं गभः सन्धयोऽस्य अरयोऽपिच ॥ 

चृतीयाङ्कस्य काययेपि नािकाभ्यां प्रकल्प्यते । 
सन्धयो निर्विंमङ्ञोश्च चत्वारः सम्भवन्ति च ॥ 

युहूत॑स्व तुरीयासं नालिका घटिकाद्यम् । 
कपटस्य स्वरूपं तु भमो मेष्दात्मकः स्मृतः ॥ 

वस्तुस्वभावकपटः छूरसत्वादिसंभवः। 
दैषिकः कपटो बहिवर्बोत्पातादिसंभवः॥ 

शल्लजः कपरस्तत्र सं्रमादि समुद्भबः। 

जीवग्राह्योऽय मोहो बा कपटेन प्रकाइयते ॥ 

विद्रवस्य फटँ ततद्धेतेसस्मात्परायनम् । 
श्रङ्गासो धम॑कामार्थ भेदेन तविषो भवेत्। 
बदनियमपोयोगाथ्स्मिन्बहूुधा भिवेशितः कामः ॥ 

७९०६ 

पत्रादिभोगसुखङतसक्ञेयो धर्मश्वङ्गारः । 
भअथावाप्नियस्मिन्कामेन निवेरितेन संभवति। 
तदधीनिभवमोगः स ज्ेयश्वार्थ-श्गारः। 
परदारद्यतसुरामृगयाद्यास्वादविनिविष्टः || 
तत्तद्धिषयास्वादनयुखर्कितः कामश्रङ्गारः | 
इट्थं समवकारस्य लक्षणं दर्धिते बुधेः। 
खष्णिग्गायत्याद्यान्यन्यानि च यानि बन्धकुटिखानि । 
वृत्तानि समवकारे कविभिस्तानि प्रयोऽ्यानि ॥ 

शारदातनयः 

समक्रायन्कतः- वायारङ्कारः 

निभकछरूपेनाेसतु समाहय परस्परम्। 
कणे व्याचधियेः स्यात्समवायकृतस्तु सः ॥ 

समवायितः- वाद्प्रकारः 
सर्वमागेगतो यस्तु सर्वपाणिखयाश्रयः | 
विचित्रश्च विभक्तश्च तरसमे समवायितम् ॥ 

भरद्चैः 

समविषमा अवनद्ध जतिः 
यस्यां तूपरिपाणिः द्रवखयै प्रथमतः स्यात् । 
भूयः स्थितो ख्यः स्यादुगुरवक्षरसदरुतङ्यश्च ॥ 
समविषमाक्षरपाणिः प्रहति विषादि जातिः। 
समविषमास्या ज्ञेया नास्थिऽधमपात्रयोगेषु ॥ 

नान्यः 

कृतोपरि पाणिक्ते वाय यदृतख्यं समारूढम् । 

पुनरेव समव स्यात्समविषमा नाम सा जातिः ॥ 
भरतः 

नेपाख्मातृकायां सेवा यैविकीर्ेतयुच्यते । 

समसंम्भापणम् 
सभस्संभाषण काये येन नान्ना स संज्ञितः । 
दीनैरसपरिवारं तु नाश्ना संभाष्य उत्तमः ॥ 

भरतः 

समद्ची-देशीमण्डकम् 
पादाप्राभ्यां च जानुभ्यां मूतर संखृशरेयदि । 
मण्डर समूचीति कथितं पूर्वसूरिभिः ॥ 

# नाग्यद्पेणे 



सम्वरुता ७०७ समाधिः 

-देरीसथानकम् समाङ्कः मेकरागः (नरमैरवीमेख्जन्यः) 
पाजङ्घोरुमिस्म्यक् सपरान्तौ धरणीतकम् । (शा) सरिमपनिधनिपयनिस्. 
चरणौ यत्र तियेश्चौ प्रसतौ समसि वत् ॥ (अव) सधपमगरिस, 

वेम मन्न 

समस्सठिता - पदपारः ककरा समाक्धिकम् -रृत्तकरणम् 
भग्रतः क भ ष | समपादस्थानकं स्यादवधूतं फिर्तथा। 
युगपत्स्खछितो यत्र सा समस्खछिता मता ॥ इषां रष्टिवेदधर हसासयो गृ्िणः करः ॥ 

समा-मीवा सन्द॑रो वामहस्तसतु उन्मेषा चारिका भवैत्। 
कृतेस्वङ्गान्तरेणेव करण स्यात्समाङ्किकम् ॥ . प्रकृतिस्था समा प्रीवा सा स्याद्धयानजपादिघु । ^ 

वेमः | नन्दी 

उन्म || समाधिः- काव्यगुण: षगतिसु 
शमियुकतैर्विशेषस्तु योऽर्थस्येहोपलक्ष्यते । समाङ्खिविच्युत : पारव॑स्ितिः पूवे प्रसारयेत्। 
तेन चार्थन सम्पन्नः समाधिः परकीर्तितः ॥ ताडनं भ्रमितेोऽग्राभ्यां चारीतून्मेषका भवेत्। 

` भरतः = 
+ | समानः- मन्ये नादः 

१ पिष्टानां क त मध्यस्थानस्थितेर्वणः किपद्धिञयैद्धखितो ध्वनिः । 
भाप्ानां चापि संकषपात् समाधिनिणये यतः ॥ (न मन्द्रतारान्तरगतः समानः सद्भिरुच्यते ॥ 

कुम्भः 

यस्यार्थस्य द्विती यस्यार्थस्यामियुक्तियुक्तेः प्रतिभाविशयवद्धिः 
विरेषोऽपूर्व. सूोद्धिखित उपपद्यते । सत्तमाहितमनसः संपाद्य- च 2 
बिोषत्वात् विरिष्टः समाधिः । शब्दगुणश्च समःधिः । वदा स र त ५ र 
तेन चेति। समधिश्षब्दस्य योऽर्थः परिद्ाररक्षणः तेन यः ल ए, ञो न । 
परिकीर्तितः परितः समन्तात आक्रान्या उक्ारणे सम्पन्नः स च 1. क 
षमाधिः । आक्रान्या उच्चारणे आरोहावरोदकममेव । भआक्रम- । 
णेन गतितुस्यम । 
प्रयनवशाच्च । 

उश्वटव स्थानकरणवरात्। बाह्याभ्यन्तरः 

अभिनवः 

भअन्यावरम्बने यत्स्याटस समाधिरिति स्मृतः । 
भायोदावरोहक्रमः समाधिरिति केचित् । तथाहि 
लारोहन्यव रोहन्ति करमेण यतयो हि यत्। 
समाधिनोम सगुणः पत्ता तेन सरखती ॥ 

अतिगाढबन्धरसात्मकावोजप्रसादौ तदरपर्वादारोहाबरोहयोः 
गुणसंपुबोऽयं समाधिः। 

साहिलयमीमांसा 

` पमाक्षुरणदा- चतष्पदागीतम् 
समपदवणंसमेता समगुरुलपुमाघ्रिकरा समायुक्ता । 
समतारकया तदृञेः चतुष्पदेयं समाक्षरपद्ा स्यत् ॥ 

समाधानम्- सुखसन्धयङगम् 
घीजाधंस्योपगमन समाधानम्। भरतः 

यस्मिन्वीज तदिदानीं प्रधाननायकानुगतत्वेन सम्यगाहिर्त 
` भअवतीति। यथा--वेण्यां, प्रथमे, यत्सत्यन्रते तिश्ोके यौधिष्ठि- 
रमित्यनेन समाधानं दर्चितम् | भभिकदः 

५ कि पुनन्यांसः समाहितिः। ॥ संक्षिप्योपक्षिप्रस्य स्पष्टता प्रसिपाद्- 
नाथ पुनर्न्यासो भणितिवैचित्ये सम्यगंसमन्ताद्धान पोषणं 
समितिः । वेण्यां--स्व्था भवन्तीति यद्रीजं तथत्सत्यघ्नतेति 
ऋछोकेन सम्यकूपोषं नीतम । 

समाधानं प्रियोद्यः। 

समाधिः- अवस्था 

भमिप्रतं समग्र च प्रतिरूपं क्रियाफलम् । 
इतिवृत्ते भवेद्यस्मिन्समाप्तिरिति भण्यते ॥ मोषः 

सेरः 
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समादितः- प्रबन्धे नादः 
न पोनसुक्तथमासङ्वं तारस्थानगसान्द्रतः। 
यतोऽत्र गाढवन्धस्थ नियमो नाक्षराश्रयः । 
संमूेन् स्यायिवर्मषु नादः प्रोक्तः समोहितः ॥ 

कुम्भः 

समाहितिः- मुखसन्ध्यज्गम् 
समाधान उब्दे द्रष्टत्ययुः | 

समित्-तान । 

सध्यमम्रामे गहीनगाडवः । 

निधपमरिस. 

समुदायः- वायपरबन्धः 
अस्य पेसार इति नामान्तरम् । 

भ (५ वतोद्यनि वायन्ते यत्र पारिर्निजरतिैः। 
समुदायो भवेदेष वे सारश्वैस्यसौ मतः। 

ङम्भः 

वेमः 

समुदायो निजञेः पटिस्समस्तातोद्यवादनात्। 
रान्न 

सप्रुहः- अधरः 

यो दधाद्युत्नतयोष्ठसंपुटस्स समुद्रकः । 
चुम्बनष्वनुकम्पायां पूत्कारेष्वभिनन्दने॥ 

- मश्षोकः 

सथ दका-मालात्रृत्तम् 

चतुमालिक एकः दरौ पञ्चमालिकौ त्रयश्चतुमात्रिकाः, ग, ग, 
विरदाङ्कः 

समरुद्पः- शरङ्गारचेष्टा 
सहितोद्रमः । मोजः 

सपुद्रयमकम्- अर्कारः 
अधनेकेन यदत्त सर्वमेव समाप्यते। 

समुद्रयमकं तत्त 

(छम्) केतकी छुसुमपाण्ड़रदन्तः मभते प्रबरकाननहस्ती । 
(च्तसाधेमप्ये वमेव) भरतः 

सयुद्ूत्तम्-तारा 
समुदत्तमथोन्नतिः । रसे वीरे ज रोर च। 

कुम्भः 

समोद्रत्तम्-पादमणिः 
पादौ युगपदुलल्य खाङ्गलीप्रषठभागगो । 
भन्योन्यामिमुखीभूतौ तदे यत्न सितौ मुवि ॥ 
मभ्ये मध्ये तुलाभ्यां च ताडयेतां धरातलम् । 

समोदत्तमास्याते देशीनृत्तविश्चारदैः ॥! 

समोत्सरितम्- मण्डलम् 
समपादस्थानके तु स्थित्वा हस्तौ निरन्तरम् । 
उध्व॑प्रसारितावेतताव वेष्ट्य च कमान्।। 
निपातयेत्कटी देदो ततोङ्की वामदक्षिणौ | 

श्रापरयित्वा क्मेणाऽथ पुरो वामे प्रसारयेत् ॥ 
पयायेण विधायेवमारासु चक्नसष्वपि । 
मण्डरश्चमण छुरयांद्यत्र तत्परिकीर्तितम् । 
समोत्सरितस्च तन्मण्डटे नृयवेदिमिः ॥ 

समोत्सरितमत्तष्धी- चारी 
पादस्येतस्यान्तराखपादेऽग्रतरुसश्चरे । 
पादे जङ्घास्वस्तिकतां प्रप्रे तदनु तावुभौ ॥ 
संश्छिष्य वृ्णमोनौचोवसतिं चापसर्षणम् । 
क्रमेण छुरुते यत्र सा चारी परिकीर्तिता ॥ 

समोत्सरितमत्तष्टी संज्ञिता मध्यमे मदे ! 
यद्वा स्वस्तिकभङ्केन पाद योधेर्णमानयोः ॥ 
वदन्ति केचिदाचाय एतम्यामुपसर्षणम् । 
अपरे पुनरेतस्य पादे; कमरा पुरः ॥ 

भन्योन्यं स्वस्तिकं चेषोर्स्तखसंचरसंक्ञयोः। 
उपस्पेणमाचख्योर्मदवैवण्यंसू चकम् ॥ 

समो-पुरो 
स्वभावामिनये प्रोक्तौ पुटौ स्वभाविकौ समौ । ४ 

ष 

` स्वाभाविकमवस्थाने पुटयोस्स परमुच्यते । 

संपकरष्टकः _ मागताः 
मगणस्य प्रताचन्तं संपक्रे्टाकसंज्ञके । 

पिप्रदासः 

९5555 लगदेकः 



संपा 

सपा- (पा) प्रबन्धः 

होद्राहधृवरपदे इपाताटसमन्विते । 
भाभोने नामविरुदे गतव्ये नायकस्य च। 

सपास्याता भवेदेष । दरिपालः 

सम्पिण्डितगलिता- मालावृत्तम् 
ढौ पश्चमात्रिकौ दौ चतुर्मालिकौ छ ग. 

विरदहाङक. 

संपिष्टकम्--गीताङ्गम् 
विदर्वत्सपिषटमानमिश्रताखश्नित गणेद्रद्भियेथा । 

भुजगङतसौद्र >< रक्षो > नरेनद्रमुनि + ठोकपाटबहूव चननिरि- 
>< त निकरूपमवररथ > मग >. गमन । 

नान्यः 

संपुरचारिणी - मतिः 

भधेमण्टलसच्चःरः पदेस्सेपुट चारिणी , 
नेवण 

संपुदस्तः 
छुच्िताम्रा दलिश्चक्र संपुटः कर ईरितः। 
पुरोभागे त्वये हस्तः रहस्ये वस्तगोपने ॥ 

अन्तरङ्खेच पेयं च अन्धकारनिरूपणे। 
सपुटाख्यकरस्सोऽये विनियोञ्यो बुधेत्तमेः ॥ 

विनायकः 

| पुता--जवनद्धे जाति 
सवोङ्गटिचखनदरता सर्वमृद ङ्गप्रहार संयुक्ता । 
भीतनमभो मगेगतीौ सप्रतजातिविंधातन्या ॥ 

भरतः 

संप्रदानम् वर्णङ्कारः (सञ्चारी) 
भन्यस्वरद्यायोगास्सप्रदानमदीबदत् । 

ससरिरि सस रिरिगगरिरि गगममगग मसपपममं पपधध 

थप धधनिनिधध | जगद्धभः 

छम्तयस्वरदहयं, अएवर्तकोक्तस्वरेषु अन्त्यभ्थस्वग द्यम् । 

सफेटः--अवमरीसन्ध्यङ्गम् 
केचित्त स्फोटा अनादरे इति धातुं मनस्कृत्य संस्फोटः ई 

पठन्ति । मभिनः 

रोषग्रथितवाक्यं तुं सफेटः। भरत. 

यथा- रत्नावल्यां वासवदत्तावेचनम् । अयेपुत्र षद युक्तं 
इत्यादि । धमिनबः 

७७९ 

| 1 वा रिषि मणिर णक ककत 

संम 
परस्परं क्रोधजन्मेत्तरप्रसयुत्तररूपः संखापः सेफेटः । यथा- 

वेण्यां, पद्चानामिलयादि भीमदुर्योधनयोबाक्यम्। 
रामचन्छः 

--आरभय्यज्गम् 
संरंभसंप्रयुक्तो बहुयुद्धनियुदधकपटनिर्भदः । 
शखप्रदार बहुरः संफेट) नाम विज्ञेयः ॥ 

भरतः 

सं फेटस्योदादरणं जटायुयुद्धादिसवे कत्यारवणे । 
समिन 

वीररौरा्रतप्रायंयुक्तं सेभ्रमयः युद्धबहुखः कपटमयः शङ 
प्रपातविषमः संफेटः । वपा-समुद्रपथने देवास्तराणां । 

--दिल्पकाज्गम् 
तद्रामोह यदीत्यादिमद्यानारककर्पितम् । 
संफेटः कथितस्सद्धिः को धादिभिरतिक्रमः 

शारदातः; 

क्रोधेनातिक्रमस्पफेटः ! यथा--मृच्छकनल्यामष्टमे मोरा 
ओद्रेत्यादि । सागरः 

सेमाविता-गीतिः 
संभाविता रक्षणमन्न वक्ष्ये 

संक्षेपितेश्चात्र पैतुर्भिः। 
-गुर्वक्षरेभूरिभिरन्विता च 

कलादिमः। स्यात्स विरबिता च ॥ 

तयैव मध्य्धपदृद्वयस्य 
प्रत्ये कमुञ्वारणतो द्विवारम् । 

भाद्यान्तिमे चापि पदे बिदाय 
परा कटा मध्यलयान्विता स्यात्| 

परेश्तुर्मिरसहिता द्रुतेन छयेन 

युक्ती तु कला तृतीया) 

एतन्तय यत्न चकास्ति चैषा 
संभाविता गायकूसस्मता स्यात्॥ 

शिष्ट मागधीटक्षणे द्रष्टव्यम् । 

सैभोगः- गमसन्थो प्रथममङ्गम् 
फरेप्सायोग्यता । यथा-मायामद्ाकेसे कण्ठे इति मदा- 

ङसां प्रति कुवरयन्धस्य वाक्यम् । 

रघुनाथः 

सागरनन्दयै 

संभ्रमः गभसन्ध्यङ्गम् 
न्थ्य तान्त ¦ 
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प्रान्तः अक्रहारः 

वक्षिप्राश्ितगण्डसुची गङ्गावतरणाधसूचीदण्डपाद चतुर 
रनूपुराकषिप्ना्ेस्वस्तिकनितम्बकरिदस्तोरोमण्डलकरीरिन्नानां 
दश्करणानों प्रयोगे सम््रन्तः। | 

दात्र 

--ह स्पार 

संश्रन्तः स्यात्तु विुठन् सवोज्गस्यप्रताडनात् । 
पथा--द्रकिर शिरिगिड दगिरिभिहढ ददोणकिट भद्डक्ु। 

वेमः 

संभ्रान्ता भरुबावृत्तम् 
भन्ये च पद्म् षष्ठ सप्तमे दज्र्म परम। 

वृत्ते सङ्कतिसंन्े तु संभ्नान्ता नामते यथा ॥ 

गहगणबन्धूरोकपदीओ उडगणगहगण समणुगदो । 
प्रहगणबन्धुर्त्कप्र्ीप उड्गणमप्रहगणसमनुगतः । 

भरतः 

शन्न पद्चमादिषु रुरुरित्यर्थः । परमियेकादश्स्थानम् । 

सभ्रान्तम्-कूरणम् 
सममाविद्धया चाया व्यावये परिवर्तितम् । 
उरुपृष्ठतते य॒त्र निदध्याद् पद्म् ॥ 

सं श्रान्त कथयन्येतत्ससंश्रमपरिक्रमे। 
पद्यकोजोऽथ वात्र स्यादिति कीर्तिधयोऽत्रवीत्॥ 

ज्यान; 

सम्पुखीनरथाङ्गम् -- चारकः 
भअन्योन्याभिमुखौ यसकरौ विततरेचिती । 
पाद्व प्रदेङगावन्तराब्स्या द्विगुणीकृतो ॥ 

५ ९्द णे 

भाङ्कखेत्कूपंरो चाथ कटीव्रट्नश्चाछिनो । 
यदा तदा सम्मुखीनरथाङ्ग समुदीरितम् ॥ 

सरद्या-श्रतिः 
गान्धारस्य प्रथमाश्रुतिः। 

अगदेकः 

छरणम्रू-पादचार 

चरनं तु जद्धकावदेकेनान्यस्य पाणिना । 
वियेक् चाघर्षयेद्धमिं कराभ्यां तु पताकिक ॥ 

धृत्वा तु गमन यत्तु सरण तदुदीरितम्। 
नापारि 

सरसचिन्तामणिः ` 

परित्यक्त भागश्च पादश्वेत्सश्चरेद् दूतम् 

सरणं नाम ततपरक्तं रि परमदीभुजा ॥ 
हरिपाडः 

सरणी-श्रुतिः 
गान्धारस्य तृतीया श्रुतिः। 

हनुमन्मतेऽष्टादशैव श्रुतयः। 
क्षमते गान्धारश्चतुशतिः। 

सरलः वर्णार्भारः | 
क्रमादष्टम परारुह्य हित्वा सप्रस्वरान्पुतः। 
मूलं स्रा समारोहे यत्र सस्ररस्सछृतः ॥ 

यथा--सरिगमपधनिस इति कमेणारोहात् खनिधपमगरिख 
इति व्युक्कमावरोदात् उभावपि सरलावेव । 

अदिताखानुगत्वादटङ्कारस्वम् । 
संगीतसरभिः 

-- बाहुः 

भघस्तारपादर्वयेरूध्य यरस्याद्राहुः प्रसारि तेः । 
तमाह स्सरलं भूस्थनिरं शेऽनुंकरती तथा । 
पक्षाणां पौरुषे माने विनियोज्यः कमादसौ ॥ 

विप्रदासः 

भषग्चोध्य पाश्वयोश्च प्रसृतस्सरलो भवेत्। 
पक्षानुकरणे माने भूनिर्देशे च स स्मृतः ॥ 

पुरतः पाश्चेतो वापि सररसस्यास्रसारितः । 
पक्षालुकरणे मनि स्पन्दनाजिङ्गने भवेत् ॥ 

सोमेश्वरः 

सरला- मेररगः (चक्रवाकमेखजन्यः) 
(आ) सरिपधनिस. 
(भव) सनिधप्मस. 

सरसकल्याणी - मेख्रागः (मेचकल्याणीमेख जन्यः) 
(भा) सरिगमपधनिस. 

(अवे) सनिषपमगमरिष. 

सरसचिन्तामणिः- मेररागः (हरिकाम्मोजीमेरजन्यः) 

(भा) सरिगपमपनिस,. 
(अव) सनिधपमधमगरिस. 
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सरसमङ्खा- मेरख्राग ॐ । मायामाल्वगोख्मेरुनन्यः) सरखतीकण्डाभरणः- देशीदालः 

(भा) सगमनिधस. 
(भरव) सधपमगरिस, 

स्रसमण्ठः _ दरीतारः 

दृद्रय तगणश्चैव नगणः सरसे मतः। 

तारे सरस्वतीकण्ठाभरणे गौ ङ्घ 

55॥०9 

सरखतीमनोदहरी- मेकरागः (इरिकास्भोजीयेठजप्यः 

(आ) सरिगमध स, 
(अव) सधनिषपमगरिस. 

००५5॥ ॥ दामोदरः 

सरसवती - मेररागः (वाचस्पतिमेखजन्यः) सरखतीहदयालङ्करः 

(अआ) सरिमपधस, नान्यदेवकृतः ¦ अच्र वाचिकांशे केवके, खददव्दय 
(भव) सनिधमगरिस. परिमिते पञ्चादशाभ्याया एवोषङग्धाः । तेप्यत्तीक डे खकदपः 

म | सदसरदुष्टाः । तथापि भरन्थस्य प्रोहित्वे विषयदिषारसमभदायः 
सरस्वाहिनी- मेखरागः (कीरबाणीमेरजन्यः) चोत्कृ्टोऽयं भ्रनथः। सप्रगीतयिषये अतिविस्तरतया नान्येञ 

(आ) सरिगरिमपधनिस. विचारः छतः। अत्रं पाणिनथपिकशकि विडखिरट मङ्कु 

(शव) सधपमगरिस, कश्यप देवराजयाष्टिकडातातपरलकोशङत शिष्टादण्छत्दो ऽशि 

महष | उदाहताः। कृतशि्ठ विरहखाञ्छनल प्राद्धवद्रन्थः । यभू? 

सरसाङ्गी _ मेख्कर्ता (रागः) धृवाभ्याये सूचितः । 
खण्रि०्गमन्पधन्न्जनिस. सरिका--पादपाटः 

४५ पादस्येकस्य पुरतः सरणात्सरिका मका ¦ 

स्रसाननं- मेररागः (सरसाङ्गीमेरजन्यः) न कमः 

(भा) सरिगमधनिस,. + 2 
(लव) सनिधमगरिस. विञद्धवायभरकरति : समताढङछृतस्तथा । 

म स्वरूपापरातश्च व सरूप इति स स्मरतः ॥ 

सरसी - देशीतारः वाद्यसंश्रय इति षाठान्तरमभिनवादिभियेही इम् । 
सरसी सरसा एव । खदेमणः सस्यालुमतः_ वायुका; 

सरसीरृट्-मेरागः (भवप्रियामेरुनन्यः) मुरजान्पणधो वापि पणान् ददंरोऽपि ब । 

सरसीरुहम् यथानुयायादातोदयै सशूपानुरतस्तु सः ॥। ५ 

(भा) सरिगमधनिस, 
न व तिकव् नरि व एष अभिनवगुप्रपरितानुखतस्थव नामान्तरं + 

मज सरीबन्धः--भन्यकाव्यम् 
सरखती- प्रङृतेमात्तावृक्तम् यस्मिनिनिदासाथानपेङखान्पेरछान्कविः कुश्ते । 

चतुमा एकः, द्रौ पञ्चमानिकौ ठः गः । स यमीवबधादि प्रवन्ध इव सगेबन्धुः स्यात् ॥ 
बिरदाहः | मेण्ठराजविरचितं ्टयग्रीवषधाख्यं काव्यम् । सखः 

-मेटरागः (दरिकाम्भोजीमेख्जन्यः) 
(भा) सरिगमपनभजिधनिम्., 

(धव) सनिपधमगरिगस,. 
मञ्ज 

सर्प गान्धारी _ मेररागः (नरमैरवीमेरुजन्यः) 
(आ) सरिमपधस. 

(अव) सनिधमगरिस. 



७१२ 

पपे रञ्जनी- गेशरागः (नटभैरवीमरजन्य 2) 

(भा) ्रिगपरधनिस. 
(अव) सनिष्मपमगरिस. 

र्ती मेरुरागः (खुचरित्रमेखजन्यः) 
(भा) सरिमपधघनिधस. 

धथ) सघनिषपमगमरिस 
मल 

परिराः पुः 
पताको निश्नमभ्यो यः सतु सपेरिराः करः। 
देवेभ्यस्तोयदानऽसावुत्तानोऽधो मुखप्पुनः ॥ 

भुजङ्गमगतौ स स्यादारफाठे करिषुम्भयोः । 
भुजार्फोरे च मह्मानां नियुद्धादिषु कीर्तितः ॥ 

सपानामयनः--- तानः 
मध्यग्रामे षड्जहीनष)डवः। 
फगरिलिय 

सर्पिणी --किथा तालज्ञम् 
क्रियाञ्च्दे द्रष्टग्यम् । 

सर्पितम्--करणम् 
अशितं पातमन्यस्य ससीपादपसपंयन् । 
तदिकरे वि स्त शिरेश्च परिवाहितम् ॥ 

कुत्वा यत प्रक्ुर्वाति पुनर ङ्खमन्तरेण च। 
सर्वि तद्धषेरपादं कषितं मक्तगद्रदे ॥ 

कुम्भः 

ज्यपयनः 

“^ इपसूयापसरणे भक्तस्य परिकीर्तित्तम् ” शयश्रोको विनि. 
धोगमाह । “ उन्मत्तक्रमणे मतम् "* इति छक्ष्मणः। 

र्वकरामज्जरी-मेररागः (रलङ्गीमेरजन्यः) 
(आ) सरिगपधनि-स. 
(अव) सनिधमगरि-~-स. 

घर्व्कन्तरा-मेखरागः (गमनश्रममेरजन्यः) 
(आ) सरिभपनिस. 

(अव) सनिधप्धमरिस, 

सवैमतिः 

स्वैगण्डः- काडनृत्ताङ्गम् 
अधस्तादुर््वमास्म्य पतन्ते पिण्डमाछिखेत्। 
द्विरातादष्टपव्वाञ्जस्यम्मितां बटयाबलिम् ॥ 

कृत्यौ दक्षिणवामाभ्यां ताटपङ्क्तिं तु योजयेत्। 
व्ामे प्ररु तारुषट्कं तस्य नामान्यनुक्रमात्। 
ारभलीलः क्ुह्ठाख्यस्ततश्चक्रामिधः स्मृतः । 

्रह्मतालो विध्णुताछः तत्र मात्रः कुक्ुण्डली ॥ 
सव्यभागे मण्टकानां िसप्रकमुदीरितम्। 
विजयाख्यश्च सारः प्रथमस्सरसस्तथा ॥ 

कीटकः पञ्चमष्षष्ठो षण्मण्ठः सप्तमः पुनः। 
धनञ्जयाख्यमण्टश्चाष्टमये भाति जयग्रियः ॥ 
श्रीमण्टोरङ्गमण्डश्च तती गीबाणमण्ठकः । 
कमलो वदहभश्िव्रताराख्यः प्रतिमण्ठकः ॥ 
श्रीरङ्गो भिन्नमण्डश्च कट्य।णस्त्वेकर्विं्ातिः। 
तथेव बामभागे स्यात्ताखषदकस्य मात्रिका: ॥ 
चतुरङ्गप्रमाणिन पिण्डद्रतिनियोजनम् । 

वामदक्षिणतालानां कायेमङ्गविभ।गराः 

मिटनाद्रथायते यत्र वामदक्षिणभागयोः । 
ससर्वगण्डः काडः स्यात्ताटज्ञानां तु सम्मतः ॥ 

स्ैज्ञः- देरीतारुः 
क्रमात्सवोङ्ग संयुक्तः सर्वज्ञः परिभाषितः। 

स्वेतोभद्रः- तानः 
षड्जग्रामे नारदीयतानः 

पथसरिम! 

मभ्यमग्रामे षडजहीन षाडवः 

निधपमगरि 

--नृतबन्धः 

स्थानक्रमेण पाद्रणां चतस यञ पङ्कयः। 
चरण चरणाम्भोजरणन्मएणिकनपुरः ॥ 
पड्न्त्योर्मध्यमयोयोंमान्मध्यमाद्यन्तयोरपि । 
सबन्धस्सवैतोभद्रो भाषितो वेमभूयुजा ॥ 

सर्वमतिः- मेररागः (गोरीमनोहरीमेरजन्यः) 
(आ) समगधनिस. 
(अव) सनिधपमगरिस. 



सर्वैमानपपिः 

सर्वेमानपतिः- मेरूरागः (चित्राम्बरीमेरजन्यः) 

(भा) समगसपनिधनिषपधस. 

(अव) सनिधनिपगमगरिगस. 
मज 

सर्वरतिः- मेखरागः (षीरशङ्कराभरणमेखजन्यः) 
(आ) सरिगमपधनिस. 

(भव) सनिपगरिस. 
मन्न 

सर्वरता- श्रतिः 
पद्मस्य चतुर्थी श्रुतिः। 

सर्वरागमेखा 
शुद्धमेखामधभ्यमेराबीणयोरबान्तर भेदौ 

मेरेति तत्र सर्वरागमेखा तु । 

या मन्द्रमध्यतारेषु स्थानेषु निखिडेः स्वरः । 
युक्ता यदि तदा सर्वरागमेखा प्रकीर्तिता ॥ 

सर्वरागमेखेकराग- 

श्रीकण्ठः 

सर्वरेचितम्- रृततदस्तपराण; 
हस्तगुणेषु पकाङ्रे ककाछरेवित्वं सवेरेचितम् । 

"सारः 

सर्ववाहिनी-मेकरागः (चक्रवाकमेर्जन्यः) 
(आ) सरिगमपनिस. 

(अव) सनिधपमगरिस. 
मज्ञ 

सवेव्यापिः --श्रति 

निष्मदस्य हितीया श्रुतिः। 
| पल्कुरिकिसोमः 

सर्वसङ्गीतसारः 
अस्य क्ता कलस्याणकरशुह्ः । नउ्यद्हिपत्तनस्थदधिरक्ष्मी- 

संस्कृतग्रन्थाख्ये अय भन्थो वर्तते । 

कूपसङ्गातसारः-दइयपि नामान्तरमस्ति । 

स्वेसहा- रति 

म््य॑मस्य हितीया श्रतिः । 

सर्वखदक्षिणः- तानः 
मध्यमग्रामे गान्धारहीनषाडवः | 
रिसनिधपषपम. कुम्भः 

सवणैष्ठिमा 

सवेङ्गिभ्रभरी-- चारी 
टुण्ठनाकूपंयाधारा सवाङ्गेण यदा मिम् । 
रुते भूगता यत्न सवांङ्गभरमरी मता ॥ 

नागमः 

सबीङ्गी - मेररागः (सिहद्रमध्यममेरजन्यः) 
(आ) सरिमपनिस. 

(अव) सनिधमगस, 
- मच 

सर्वेश्वरी - मेररागः (गमनश्ममेरजन्यः) 
(आ) सरिगमपधपनिस. 

(अव) सनिधपमगरिस. 
मन्न 

सङिटग्रिया- मेररागः (धीरशङ्कराभरणमेरजन्यः) 
(आ) सगमपमधपनिधस, 

(अव) सनिघपमगरिस. 

सट्ापः -- नृत्तरूप्कम् 

सह्लापस्येति वृत्तं यत्स्यातं बोत्पा्यमेवं षा। 
मिश्र वा त्र श्चङ्गारहास्य नेवाैतः कचित् ॥ 

शबर! वीर रो द्राभ्यामद्गान्यन्ते रसाः स्पृताः । 
प्रायस्सपल्नशान्तश्च कद्धपाषण्डनायकः॥। 

दे वारिजन्यकपटयुद्धस्थानोपरोधवान् । 
सान्वदयारभदीवत्तिसदितश्च सविद्रवः॥ 

अङ्काख्मयो द्वितीयेऽङ्के ताटग्राचुयैयुग्भवेत् | 
तृती योऽङ्स्सक परः प्रथमोऽङ्स्सविद्रवः ॥ 

(चतुस्सन्धिः ग्रतिमुलशन्यस्सष्ठापकों भवेत् ।)} 
सह्यपको प्रतिमुखसयङ्कस्न्धिचतुष्टयी ॥ 

इति कामधेनुकनपाठः। 

अन्न कपटख्िविधः, देवजः, रत्रजः, विद्रवजश्चेति । 

तत्तच्छब्देषु द्रष्टभ्यम् । प्रतिमुखस्सन्धिः। 

अय द्षूटपकेषु पठितः कञ्चित् । 

सवणंक्रिया- मेररागः (हरिकाम्भोजीमेरजन्यः) 

(आ) सरिगपनिषधस. 

(अव) सनिपगरिस, 

बारदातनयः 



सवणेर्दीपिका 

सवर्णदीपिका- मेररागः (दुमपन्तुवराी मेकजन्यः) 
(भा) सरिमगमपधनिस,. 

(अव) सधपमगरिस. मज 

सन्यग्रमू-दरैनम् 
विषयाष्छोकनग्यग्रं सव्यत्रमिति कीर्तितम् । | 

रारदातनयः 

सव्यथम् --दर्दोनम् | 
व्यथते विषयं द्रष्टु यत्तरसन्यथमुच्यते । 

दारदातन्स्यः 

सञशब्दा-- क्रिया (ताखङ्गम्) 

श्ियाङब्दे द्रष्टव्यम्। 

ससंश्रमम्--दशेनम् 
अनवध्ितिरेकनन यस्य तश्च ससंभ्रमम् । 

क्रदातनयः 

पसिकः- हस्तपाटः 

अमिवादप्रकारे तु येकस्मिन्पुटे करो । 
खगः स तु विख्यातः ससिशो नामतो बुधेः ॥ 

सस्पृदम्--दशैनम् 
पुनयेत्र खहा. . .. . .तत्सस्परहं भवेत्। 

शवरः 

बेमः 

भूयोभूयः खदा यत्र दृष्टे तस्सषपरहं मवेत् 
रारदातनयः 

सहकारभञ्जिका--सङ्गीतश्ङ्गराज्गम् 
सहकारछुपुमपडवादिभज्ञन सहकार भञ्ञिश् । 

मोजः 

सष्टजः--पादङ्खुष्ठः 
सजदश्च सभावस्थः प्रस्थितौ परिकीर्तितः । 

ज्यायनः 

सुसरागः 

सष्टजो निजवर्ण॑स्स्यात् । 
सष्टजो विनियोकव्यस्सभावामिनथं प्रति। 

भयमेव स्वाभाविकः । 

सहज।- भरः 
स्मभाविकी तु सहजा भवेत्सा स्यादकत्निमे । 

सोमेश्वरः 

साकाकषपुण्डरीकश्षिभमरख्तम् 

वोस्स्वभावावस्थानं सजे कर्म कथ्यते | 
विष्वनुल्बणेष्वेतद्विघेयमिति तद्धिदः | 

विप्रस 

निलस्थानसिता प्रोक्ता सहजेदयभि धीयते । 
स्सौभिनयहीनेषु भावेषु सहजा मता ॥ 

सोमेश्व्ः 

(सः) शहना-मेरुरागः (धीरशङ्कराभरणमेखजन्यः) 
(भा) सरिगमपमधनिस, 

(अव) सनिधपमगमगरिस, 
। अक्ष 

सदषम्-- दशनम् 
भाषमाणमिवाभाति यत्सहषं तदुच्यते । 

रारदातनज; 

सहायव्यापीरः- सज्गीतश्र्गाराज्गम् 

सख्यादीनां कमणि सहायः सहायव्यापारः । 
मोजः 

सहेतुः-- रक्षणम् 
बहूनां भाषमाणानां त्वेकस्यार्थविमिर्ण॑यम् । 
सिद्धोपमानवचनं हेतुरियभिसक्ञिबः ॥ 

मरतः 

बहून्भाषमाणाननारत्येकस्यासाधारणस्यार्थस्य निर्णयः क्त 
व्धत्वेनावरम्ब्य सिद्धस्य प्रमाणोपसानवचनमुपक्षेपवचनं मज 
तावदेवे प्रतिभासते इति सहेतुः । 

यथा--भटन्दुरानस्य एके वारिनिवीति छोकः। 'एकमघ्ा- 
धारणं इमि प्रक्षेपणे इयस्योपमानम् । 

यतप्रयोजनसामथ्यद्रक्यं शिष्टार्थं नाधनम् । 
समासोक्तं मनोग्राहि सदहेतुरिति संज्ञितः ॥ 

सम्यगस्यते हृदि क्षिप्यते येन ससमासः । उपपत्तिस्तयोक्छा 
समिनवः 

साकरकषपुण्डरीकाश्षभ्रमररुतम्-- सूडमवन्धः 
तालो वर्णयतिर्यत्र रागः केदारसंज्ञकः । 
पदानि कविनामाङ्कात् गीत्वा दित्राणि गीयते ॥ 
स्वराणां सन्ततिः पाटा आखपास्तेन का अपि । 
ततखिचतुराणि स्युः पदानि म्रीतये विभोः ॥ 
वित्रखम्भाख्यश्रङ्गारे शरङ्गारिजनतुष्टये । 
साकाहपुण्डरीकाक्षश्रमरादिरुताभिधः। 
प्रबन्धः कृष्णमूभलां राजराजेन निर्मितः ॥ ङम्मः 



साकूतम् ७१५ 

सादकतम्- दशेनम् 
साकूतं वद्था भावो हृद्रतोऽपि विभाग्यते । 

| वेमः 

` साक्रतं तद्यव्भावः कोऽप्यभीष्टो विभाव्यते । 
दास्दतिनयः 

सागरहुगीविपाः - देद्ीतारः 
ताले सागरदुगादौ विपाटे व्यञ्न॑ शरः। 
धनुषी तडितोम॑ध्ये पुनः पुङ्खे द्रतद्यम् ॥ 

०।551551०० 

सागरनन्दी 
 नाटकरलकोराकतां । अनेन नास्यरल्रको्ः, निषण्डुरन- 

कोञ्ञः इयादिग्रन्थाः निर्मिताः । अस्य नाम सुभूतिचन्दरेणामर- 
'ज्यास्याने, छुम्भेन सङ्गीतराजे च गृहीतमस्ि । नाटकरन्नकोशे 
राजशेखरक्ृताः श्लोकाः सन्ति ¦ तस्मात् भिरतु ९८० काङेऽय- 
मासी दिव्यह्यते । अस्य सिद्धान्तमभिनवशुप्तो दूषयति । तस्मा- 
दस्मापपू्वं इति ज्ञायते । नाटकरल्नकोरो नागरसर्वस्वे च बष्टवः 
शोकाः समाना वर्तन्ते । पद्मश्रीसागरयोः पौर्वापर्य ष्वाद्यापि न 

, निर्णतिम् । 

सागसंभवः- देशीतारः 

गोपतिप्पः 

॥ 55 ऽ ऽ ७ ॥॥॥ दम्मीरः 

साचि-दशेनम् 
तियेक् पक्ष्मगता तारा यत्र तट्साचि द्रोनम्। 

विप्रदासरः 

स्वस्थानस्थापितमुखं साचि तियैग्विखोकितम्। 
हरिपालः 

साचिका- पधरुवावृ्तम् 
यदि खलु चत्वायादौ रघूमि पादे चतुर्थषष्ठो जौ। 
अतिधृतिमाने च स्याद् गुरूणि दोषाणि साचिका नान्ना ॥ 

भरतः 

उत्तमानां प्रयोक्तव्या साचिका नामकश्चवा । 
युग्भयुग्मप्रमेदेन वनक्रीडाभिमञ्जने ॥ 
चिन्नपाद्क्षराणां तु ख्षुस्थाने द्रतं न्यसेत् 
गुरोःखले द्रतं कुयोद्यग्मायुम्मेऽन्तगो गुरुः ॥ 

जढहरणादुंमन्तो गङं ददाणोवणं पमहतो । 
जरभरेण मजनतो गरं दघद्वमै प्रमदैयन्। 

मन्यः 

सत्ती 

साची- गतिः 

पश्चेचारी च साची खात् 
देबरणः 

साचीकृतः- बायपरकारः 
चित्रं हि करण यत्र वायेनैकेन बाधते । 
वृत्ताङ्गहारानुक्ृतो क्ञेयस्साचीकृतस्तु खः 1] 

भन्न चृत्ताङ्भहार इति पाठान्तरं । भरतः 

साचतः- न्यायप्रविचारः 

प्रविचारः सात्त्वतेऽपि कार्यों भारतवदूधैः। 
किन्तु खब् चरमः फायेः केवरं प्ृष्टभागतः। 
खद्ख पातञ्चरणयोः कर्तव्योऽन् विचक्षणः ॥ 

सात्वत्ती- दत्तिः 
या सात्तवतेनेष्ट गुणेन युक्ता न्यायेन वृत्तेन समन्विता च। 
हर्षारकटा संहृतसोकभावा सा सात्वतीनाम भवेत्तु त्तिः ॥ 

वागङ्गाभिनयवती सत्त्वेव्थानवचनप्रकरणेषु । 
सन्त्वाधिकौरयुक्ता विक्षेया सात्वती वृत्तिः 
वीराद्भुतरोद्ररसा निरस्तशङ्गारकरुणनिर्वेदा । 
इद्धतपुरुषप्राया पररपराधर्षणङरता च ॥ 

उत्थापक परिवत॑क्श्च सलापतश्च सद्घायः। 
चर्वारोऽस्या भेदाः विज्ञेया नाट्यतत्त्वज्ञैः । 

भरत 

सात्त्वतो गुणः मानसो व्यापारः । सत्त्वं प्रकाश्चः। तद्वि्ते 
तत्र तत्सत्त्वे मनः तस्मिन् भवः। सस्तत्वोस्थानस्य सत्त्वाधारस्य 
बचने येशरु प्रकरणेषु काव्यशखण्डेषु तेषु वागङ्गामिनययुक्ता सती 
स रवस्य सात््विकाभिनयस्याधिकारे भाधिकष्यक्ियया सात्वती- 
दृत्तियुक्ता भवतीति संबन्धः। शङ्गारे विषयनिमन्न मनः। 
करुणे कान्दिकीकम् । निर्वेदं मृहमिति तदधापासे भवन्नपि 
करो धविस्मयोत्साहेष्विव सातय परिस्फुरतीति दरौयतिं 
वीराष्धतेति । भाधर्षण वाचान्यक्षारः | 

४ समिनषः 

सात्तवता गुणाः। शुरुश्षादिसद्त्तयः । यागेन श्ौयेणेति- 
पाठो गृहीतः । हषोत्तरेति। श): किं शोचाम्यदहमियादि । रौदरेऽमि 
सेव । राघवाभ्युदये रावण प्रति जटायुवा्यम् । अद्धेते लहो- 
छखाघवमिति रावणवाक्यम्। अस्पकरुणात्पश्ङ्कारा परस्परा- 

धषणकृता । यथा-कणोखटथामभाषणं (वेण्यां) | 
सीणर्ः 



सात्वती 

श्यं भोजदेवेन मोश्चश्ङ्गारस्याङ्गतयोक्ता । यथा-मोक्षश्डारे 
सात्वती वृत्तिः। आवन्त्या म्रब्तिः । खटीया रीतिः। स्वकीया 
नायिका। धीरप्रशान्तश्च नायकः। तेषु सात्त्वती वृत्तिः। 
वदनुषूपस्तरूपाद्गग्वात्। तथाहि- 

या सत्त्वतेनेह गुणेन युक्ता- 
त्यागेन व्ृत्तन समन्विता च । 

हर्षोत्किटा सहतरोकभावा 
सा सात्वती सतव व तीह वृत्तिः ॥ 

तदङ्कानि--उत्थापकः, पतिवर्तकः, सल्लापकः, संघात्यकः 
इति ¦! सा तु या सास्वतेनेद गुणेन युक्तेत्यनेन सनत्रवतः 
सत्कारवतो धीरप्रञान्तादेनार्यकस्य मोक्श्रद्गाराधिकारिणो ये 
गुणास्तदुपलश्चितां चेष्टामाचष्े। सत्ववन्तो हि सस्कारवन्तो 
मोक्षश्ङ्गाराधिकारिण एवोच्यन्ते । टदयागेन वृत्तेन समन्विता 
चेत्यनेन सात्वतेन यागेन सात्त्वतेन वृत्तेन च समन्वितेति 
व्याख्या । यस्यैव द्रव्योत्सगेसत्कारपूर्वकत्वफङनिरपेक्चमवृधा- 
दाने च सुचयति। सत्कारपूर्वो हि व्यागः। सत्कारपूर्वकं 

ख वृत्ते इति । चकारात्त छेोकिकाचारपरित्यागमपि कथयति । 
हषोत्किट संहतसोकभावेत्यनेन ब्रद्यानन्दोपरम्भात्--अरोषदुः 
खक्षयमुपरक्षयति । सा सत्वती सन्वतीह बृत्तिरित्यने- 
नात्यर्थसज्ञायोग वैशद्धसच्वनायकराश्रये च दयोतयति। अङ 
पूत्थापकेन तत्त्वजिज्ञासुभिः सन्धाय संमाषय। विवादं बोधयति । 
परस्परस्पथेया अरथपूरथापनं ह्यस्थापकः परिवर्तेन कुपथपरि- 
त्यागात् सन्मागेग्रहण मभिधत्ते । प्रस्तुतथेपरित्यागादन्यास्य 
भजन हि परिवर्तकः ¦ संखपेन विगृह्य परिभाषया चातस्पकथायां 
परपक्षदूषणमुपदिशति । साऽसिद्धानां वाक्श्रेः मिथोऽधिक्षेपको 
हि सटाप्रकः। सात्यकेन सावकवाधकप्रमाणोपपत्तिभिः 

सख्पक्चस्थापनया परपक्षः प्रतिक्षिपति। कथेमन्त्राथप्रभावदैवा- 
दिभिर्हि सघातभेदः सङ्घास्यकः। सेऽयं चतुरङ्का सान्त्वतीश्रत्तिः । 
या साक्तेनेह गुणेन युक्ता स्यागेन वृत्तेन समन्विता च । 
हरषोत्कटा संद्रतसोकभावा सा सत्ती नाम भवेत्त् वृत्तिः ॥ 

भोजः 

साल्िकभावाः 
स्तम्भस्तु निष्कियाङ्गतं प्रख्यो नष्टसंज्ञा । 
रोमाव्वो रोमनिभदः स्वेदरइशीकरनिगेमः ॥ 

वेवण्यै वर्णनासः स्यादरेपथुगतरकम्पनम् । 
अश्र नेतराम्युवैस्ययं विखरत्वमुदाहृतम् ॥ 
सच्वादेके समुर्पत्तेः सात्विका इति सश्चिताः। 
स्तम्भः सेदोऽथ रोमाञ्चः स्वरभेदोऽथ वेपथुः । 
वैवण्येमश्र प्रख्य इस्यष्टो सास्त्विक्नमताः ॥ सवश्व: 

७१६ साच्िकिभावाः 

इष् हि सत्त्वे नाम सनःप्रमवं । तच्च सगदहितमनरवादुच्यते। 
मनसस्समाधो सत्वनिष्पत्तिभेवतीति । तस्य च योऽसौ स्वभावो 
रोमाश्चाश्रुवैवण्योदिटश्चणे यथाभावोपगतः स॒ न शक्योऽन्य- 
मनसा कतुमिति । खोकस्वभावानुकरणाच्च नास्यस्य सत्व- 
मीप्सितम् । को दृष्टान्तः । इहहि नास्यधर्मीपरवृत्ताः सुख- 
दुःखक्र॑ताभावाः, तथा सच्वविशुद्धाः कायः यथास्वरूपा भवन्ति । 
दुःखन्नाम रोदनात्मकं, तत्कथमदुःखितेन । सुग च प्रह्षीरमक- 
मपुखितेनाभिनयेत् । एतदेवास्य सत्वे दुःखीतेन प्रन वाऽश्र- 
रोमाश्ी प्रद्रौयितव्यावितिकृत्वा सात्विका भावा इत्यभि- 
व्याख्याताः। भरतः; 

सीदत्यस्मिन्मन इति व्यु्पत्तस्सतवगुणोत्कषात्साधुतवा्च, 
प्राणात्मकं वस्तु सत्त्वम्। तल भवाः साच्तिकाः । ते च प्राण- 
भूमिप्रसतरन्यादिसंवेषनटृत्तयो बाह्यजडरूपमोतिकनेबजखादि. 
विलक्षणा विभावेन रयादिगतेनेवातिचर्वणागोचरेगाहृता अनु- 
भवेश्च गम्यमाना भावा मवन्ति। तथाहि-प्रथ्वीमागप्रधनि 
प्रणि सद्कन्तचित्तउत्तिगणः स्तम्भो विष्टम्भचेतनत्व, जरभाग- 

प्रधाने तु बाष्पः, तेजसस्तु प्राणनैकस्यादुभयथा तीत्रातीतरत्वेन 
प्राणानुग्रह इति द्विधा खेदे बेवण्यं च, तद्धेतुखाच्च तथा व्यव- 
हारः । आकारालुप्रहे गतचेतनत्वं प्रख्यः । वायुस्वातन्त्ये ब 
तस्य मन्द्रमध्योत्छृष्टावे्ात् त्रेधा रोमाञ्वेपथुसवर मेदभवेन- 
सितिः। अभिनवयुक्तः 

सास्त्विका आङ्किकेष्वेव पयेवस्यन्ति तत््वतः। 
नटस्यातत्खरूपस्य किं तादात्म्यमतो न हि ॥ 

स्तम्भादीनां साल्िकत्वं केवलानामिहोदितः् । 

अथ प्रयन्ननिर्वत्याः सास्िकाशचेद्रवबन्मते ॥ 

कथमेव वष्ठोभङ्गिरङ्ीकारोचितात्विह् 1 
एत एव प्रयन्नेन निवेत्यास्सर्वं एव वा। 

स्तम्भाया उत रयादिस्थायिनो व्यभिचारिणः । 
तथाहि विवदन्तथल्न सक्ते प्राचाटुका यथा॥ 

विकाराद्धातुसरोधनिर्मितात्साल्विकान् जगुः । 
भघ्रद्धटादयःशधासोच्छासादे बासनामयान्॥ 

चिदंसो वायुसंरोधारिसिद्धासंवेखक्षणः। 
चिराचिरस्वखूपेण सस्वमित्यभिघीयते ॥ 

रिक्षाभ्यासाश्विरतरमङ्गायेनोस्यकर्मणि । 
वासनाभिनयेर्नेतद्धटखोटसम्मते ॥ 

भावस्य सुखदुःखाभ्यां के भेदाश्चेन्न कश्चन । 
ख्यताछाव स(नस्य विषयेष्व प्रधानतः ॥ 



प्रास्तिकामिनयभेदः 

प्रीतस्य प्रयोगघ्वाव्संभावाहोकिकाः स्पृताः । 
स्तम्भादीनां तु बाह्यानां हेतवो नान्तरा: कचित् । 

कषतस्सविषयत्वं नो सहमाना इमे स्फुटम् ॥ 
कुम्भः 

साच्िकाभिनयमेदाः 
चा्ुष्यो उ्यञ्चकश्रेति सास्त्विकः परिकीर्तितः । 

"स्मरः 

साचिकारेखा- मेलरागः (धीरङङ्कराभरणमेख्जन्यः) 

(आ) सरिमपनिस. 

(अव) खनिधपमगरिमगस, 

साद्शम्- रक्षणम् 
शमिमानमेव साददय वदन्ति । अभिमानराग्दे द्रष्टव्यम् । 

साधनम्--रिस्पकाज्म् 

प्रतिस्तपोभिरियादि यद्रचस्साधन भवेत् । 
दारदातिन्यः 

व्याहारविशेषस्साधनम । यथा--क्षिपणककापाछिके भवतु 

न्त्रेण वरीकरोमि । 
| 

सागरः 

साधारणब्रू 

दहिरिरस्य वसन्तस्य मध्यस्थस्समयो यथा। 

साधारणस्तयारेव गते साधारणः खरः ॥ 

तद्हेधा भवेद स्वरसाछारणं परम्। 

ज्ञातिसाधारणमिति तयोराद्यं चतुर्विधम् ॥ 

काकस्यन्तरषद्धजैश्च मध्यमेन विदोषणात्। 

यद! श्रुतिसमुरकषौतनेोलुप्त इवास्पुटः ॥ 

गीतननै्मीयते गेयं स्वरसाधारण तदा। 

अल्युतकरषस्तु सपयोः न भवेद्रिधयोरपि ॥ 

चेसवर्याद्रय वधानाश्च श्रुतीनां तेन जायते । 
गन्योसताभ्यां तु सादये स्वर ग्यक्तिने छभ्यते ॥ 

पारिशेष्यादतो गन्योः श्रव्युर्कषः स्फुटो भवेत्। 

गान्धासे वा निषादो वा विषतो यन्न गीयते ॥' 

तज्ञ श्रतिशयुस्कषाद्रातव्योऽसो मनीषिणा । 
काकलीसंयुतो यश्च यश्च स्यादन्तरान्वितः ॥। 

सगन्योरप्योगोऽपि प्रोक्तो वेसरषाडवः । 
न्तङ्नास्वरस्वेत्पि प्रयोगो प्गाद्सोम्नन्र" ।। 

७१७ साधारणम 

निषादः काकलीष्टपो गान्धारश्चान्तयात्मकः । 

वूजस्याये रती क्रामन् निषादः काकली भवेत् ॥ 

निषादषद्जयोरेष यतः साधारणः स्मृतः । 

भस्याऽसाधारणत्वं स्यादधर्मः साधारण हि तत् ॥ 

मभ्यमाचे श्रुती कामन् गान्धारस्तवन्तरो भवेत् । 

साधारणोऽयं गमयोरस्य धर्मस्य यो भवेत् ॥ 

साधारण तु तदज्ञेयं अब्व साधरणं बुषैः। 
पू षड्ज समुश्ायै काकली धेवतो ततः ॥ 

्रयोक्तव्यौ ऋमेधीव सस्यग्गानविशारदैः। 

उच्चाथे मध्यमे तदत् प्रयुञ्जीतान्तरर्षभौ ॥ 

षड्ज काकिने यद्वा गीत्वा षड्जं व्रजेत्पुनः । 

बत्परान्यतमे चेस्थ मभ्यं चान्तरस्वरम् ॥ 

्रयुञ्य मध्यमो प्राह्यो यद्वा तत्परतः सथितः । 

स्वत्पप्रयोगः सर्वत्र काकली चान्तरस्वरः ॥ 

निषादः प्रथमां षाड्जीं ऋषभ स्त्वन्तिमां श्रुतिम् 

-षाडजीमाखम्बते चेत्स्यात् षड़जसाधारण तदा ॥ 

गाम्धाते मध्यमस्याद्यां अन्तिमा पव्वमः श्रयेत् । 

रतिं यदि तता मध्यसाधारणमिदहोच्यते ॥ 

पते साधारणे साक्षाद्रीयेते कैश्चिकी इति । 

प्रामसाधारण केचिदेत एवावमाषिरे ॥ 

एकम्रामसमुत्पन्नास्वेकाशास्वपि जातिषु । 

यस्खम गानमापुस्तजातिसाधारणं विदुः । 

रागनेवोचुरपरे जातिसाधारण बुधाः ॥ 
पण्डितमण्डी 

छत्र साधारण षड्ज षद्भजग्रामेऽनुसंभवि। 

साधारण मध्यमस्य मध्यमाम एव हि ॥ 

षड्जग्रामे काकटी !ह विद्ते नान्तरस्वरः। 

सचेद व्रापतेर्तिं काकलीस्मरसंश्रयात् ॥ 

न्दरो मन्यमग्रामे नियमेवाव तिष्ठते । 

तत्र चेत्काकली कापि श्यते सान्तराश्रयात् ॥ 

अत ओौड्वकृत षद्ूजम्रामे काकलर्वान्स्वरः । 

मध्यमे स्वौड्बाससी काकठी नैव काचित् ॥ 

तनोति षदस्वरं गीतमिति गीतविदे विदु । 

एवं काकस्यन्तरे द्वे षड्जग्रामे यदा तदा 

षड्जसाधारणं प्रोक्तं भरतक्ञेन मूुजा । 
तथैवान्तरकाकल्यौ द्वौ मध्यमगतौ यदि ॥ 

तदा मध्यसपुवे स्यात्साधारणमिह स्फुटम् । 
प क 

न्न न 1 सु अकर ॥ ॥ 



छानन्दगोविन्दरामभरेणिकुदयमास्तरणं 

एकांसोपविवःस्वेकप्रामजेषु च जातिषु । 
द्रान समतामाप्रं जातिसाधारणं तु तत् ॥ 

दत्तिखद्याः पुनरिदं रागानेव प्रचक्षते । 
पण्डितं मन्यमानैश्च केश्चिदत्रोएवर्णितम् । 
तानसाध।रणै तत्र युक्तिलेशो न विद्यते ॥ 

५ (०, 

७१८ 

कुम्मः 

सानन्दगोविन्दरागश्रणिङुसुमाश्तरणं - भूडमबन्धः 
कमेण नट केदारः श्रीरागः स्थानगीडकः। 
धरिणी माख्वीयश्च वरादी मेघरागकः ॥ 

माखवश्रीदेवश्चाखा गोण्डछृतिश्च भेरवा । 
घन्नासिका वसन्तश्च गुजरी च मल्हारकः 1; 

रुलितस्सप्तदश्चमे रागास्तावति च क्रमात् ¦ 
पदानि तेषु तालाः स्युरिमे तन्नाम कीयते ॥ 
आद्यलिससप्रदञ्चमः द्वादशे द्रूतमण्ठकाः । 

तृतीय नवमे चेचाददो चैव योदश ॥ 

पदे पञ्चदशे सप्तद रूपक ईरितः । 
चतुथं मण्ठतारुश्चाइताः प्म स्मृतः ॥ 

तिपुर्षष्ठाष्टमयोः स्यादत्रतिमण्ठकः। 

चतुदेरो षोडशो च तेनाः स्युः ्रतिताखकम् ॥ 

मभ्यमादौ पुनयक्तिः शङ्गारः सामिलाषयोः | 
खीपुंसोरुत्तमस्याब्न नायकस्योपवर्णनम्।\ 

कैदिकीरीतिमाभिलय पदानां रचना मता । 
छन्दः स्वेच्छाविर चिते रूपके यत्र इयते ॥ 

साय सानन्द्गोविन्द रौमश्रेणीपदाप्पुरः | 
छुदुमास्तरणेानाम प्रबन्धः ग्रीतिङृद्धरेः॥ 

साधारणा मूषना 
मूटधेनाभेदे द्रष्टव्यम् । 

साधुनाटराग्यानम् 
रिबिकारोहिण खक्गहस्तसुष्णीषधारिणम्। 
श्ेतवख्रधरं साघुनाटरागमज भजे ॥ 

साध्वसः 
गालभङ्गश्च साध्वसः । 

 साध्वसम्- माणिकङ्गस् 

कुम्भः 

रागसागर. 

भावविवेकः 

अभूतस्य अूतोदाहरणम् । तदेव मिथ्याल्यानं साध्वसम्, 
ऋञ्न्तले ष्ठङे-चूतानां चिरनिरतेलादि | 

सागरः 

सान्द्रः (मबन्धे) नादः 
तारय्थानगते गादबन्धवर्मगणाश्रयः। 

प्राणाभिधो रवो ज्ञेयः ख सान्द्रश्च मनी षिभिः ॥ 

- देशीतारुः 
सन्द्रखिचन्द्रसंमिश्रदरतन्नयमधो लचुः। 
555०००। 

साम 

कम्भः 

रकष्मभः 

तत्र सामलक्षणम्। यथाहि साभ्नां हूमादिरमन्तः स्तोभेऽ 
भिधीयते । यथाकखानामत्र पपि पूरकस्तोभ उच्यते । 

यानि हि छऋगक्षरेभ्योऽभ्यधिकानि विवर्णभूतानि । 
यानि च तानि स्तोभाक्षराणि सुनिराह जेभिनिदसाखम् । 
ओड्कारश्चदकारश्च खरव्यज्ञनसंयुतः | 
स्तोभो चिधेथो वोक्तव्यः सामगीतेषु सर्वदा ॥ 

नद्योदितानि यान्य दश्च स्तोभपदानि तु । 
कलानां पूरणाथोध मन्त्र सतानि तान्यपि ॥ 

सड, जगतिपवलितक, कुचद्चर गितिवर पशुपति दगिदिगि 
दिग्रे गणपति चेत्येवं बद्योक्तान्य्न दश्चपद्ास्मकस्तोभाश 
्रस्तारोद्रीथो द्वो प्रतिहारोपद्रवौ सदहिकरिः ओंकाराष्वङ्गानि । 
भथ साम्नां वान्यत्न तान्यपि विदध्यात् इति-सु्च 

उद्वाहः परस्यरः युद्धा 
अनुद्वाहः घद्रीथः भिन्ना 

संबोधः प्रतिष्टारः गौडी 
ध्रवकः उपद्रवः केसरा 
आभोगः निधनं साधारणी 
शूपकम् ओङ्कारः १ 

नान्यः 

सङ्गीतरलाकरे-प्रस्तारोद्रीधकप्रतीहारोपद्रवनिधन दिह्कारे- 
कारी करपृूरक स।माङ्बति । 

शदः प्रस्तार उद्रीथेः म्रतिहारस्ततःपरम्। 
उपद्रवोऽथ निधनं हिङ्कारोङ्कारकी तथा ॥ 
इति*सप्तसमाचष्ट सामाङ्गानि पित।महः । 
उद्रहिनुद्राहक्श्च सवोधो धरवकस्तथा ॥ 
आभोगश्चति नामानि कमादायेषु पच्च । 
कलापृरकता प्रोक्ता हि ्ारोङ्कारयोरिव ॥ 

-मेररागः (हरिकाम्मोजीमेख्जन्यः) 
(आ) सरिमपधस. 

(अव) सधपमगरिस, 



लन्रगृजरी 

--सन्भ्यन्तस्म् 
मधुरवचनेरन्थान्निवर्तने वाक्यं साम। वथा- कुम्भक 

सएणवाक्यम्। यथा- ज्ञता यस्य इ्स्पविः”” इत्यादि । 
सामरः 

पार्थविजये -- क्षीरोदादख्त्चतिः-- इति वासुदेववाश्यम् । 
मोजः 

सामगूजेरी--उपाज्गरागः 
द्राविडगूज्ञयां नामान्तरम् । 

पामन्तः-मेरुकतां 
सामन्तनामनि मयूरषड्क्षरुद्र- 

गान्धारड्ुदधतरमध्यमकोकिखास्यम् । 

मो विन्द् वाजिपुरभिद्रनमेष तुर्यै 
संपूर्णजातिरिति गायति तुम्घुररेसः ॥ 

समपाःशुद्धाः । षटश्रेति रिः । साधारणो गः । चतुश्रुतिषेः । 
काकरिर्निषादः। परमेश्वरः 

-मेखरागः (कर्णारगोडमेखनः) 
सामान्तस्छत्लयेणाप्तः सप्रष्वर विभूषितः। 
मेयः प्रभात काठेऽसो काकल्यन्तरराजितः ॥ 

श्रीकण्ठः 

-मेररागः 

रिस्तु तीव्रतरः प्रोक्तः तीत्रगान्धाररोमिते । 
सामन्तसंज्ञके रागे न्यासेद्रादींशषड्जके ॥ 

सायगेयः। 

सागन्तमद्टः--देरीताखः 
सामन्तमले तयोरन्तरे सप्रविन्दवः। 
<०००५००००§ 

सामन्तमल्दारीरागध्यानम् 
कामाक्षिदेवी सुधामाधिवासां 

श्यामां द्धितन्त्रीस्यवीणाख्ितां ताम् । 

सेवन्तिका दामभस्वत्पुचेखं 
सामन्तमह्छारिकां चिन्तयामि ॥ 

रागसागरः 

सामन्तरागध्यानम् 
करधृतकरवाटः शसखसन्दोहकाटः 

प्रथनमधिकरालः प्रौढकीत्यां बिराखः | 

सहोबिरः 

गोपतिष्पः 

समन्या 

हछद्यनिहितमाः कुकुमव्याप्रसालः 

स्फुरति धरणिपाटः ख्यतस्षामन्तरागः ॥ 
श्रीकण्ठः 

खामथ्यैम--मक्तिः 
सामथ्ये च पदार्थानां भवेतसम्बन्धिषूपता । 
मेदस्संसगे उभयमित्येतत्तिविधं मतम् ॥ । 

कोणः 

वाक्ये पदपदाथानां तस्मास्सामथ्यैमीरितम्। 
शारदाब्ननयः 

सामर्वसन्तः- मेरूरागः (दनुमत्तोदीमेरुजन्यः) 
(आ) सरिगमपनिस,. 

(अव) सनिधघपमगरिस. 
भ 

सभवीरीगूजरी - रागः 
गूजरी च परा रागात् सामगानी समाता। 

अस्य रागस्य रूपके अंरान्यासप्रहाः छषभ एवेति दत्तः । 
म्न 

ब्ामाङ्गानां गीतोङ्गत्वम् 
प्रस्तकर रद्राहो भवति। स एव शुद्धा जातिरित्युच्यते । 

तथेव कमादुद्रीथ, प्रतिहार, उपद्रव, निधन, रूपसामाङ्गानि 
भवुद्राहं संबोध धवक आभोगषटपगीतकाङ्गानि भवन्ति । राग- 
जातिषु मिन्नगोडीवेसरा साधारण्ये भवतः । 

सामान्या-- नायिका 

श॒ ङ्गारनिष्पन्दिनि नाटके तु स्वीयेष्यते दिव्यनरपाश्ये च । ` 

रक्ता विरक्ता गणिकातर सेषा चेटी सण्ीव कचिदुत्तमायाः॥ 
रक्ताद्वया प्रहसनादितरत्रवण्यां 

सा नाटकेऽपि विहिता कचिद् प्रधाना । 
वण्यां भवेतप्रहसनप्रभृतिष्वथान्या 

हास्येकेवव चसो गणिका पिरक्ता ॥ 
यथान्निमित्तस्य नृपाटमीरेरिरावती सागरिकैव रक्षा । ` 
वसन्तसेनापि च चारदत्स्योक्ता तथा मृच्छकटे असिद्धा ॥:. 

रक्ता गणिकेव स्यादिरावतीत्वभ्रिमित्रनृपमौलेः। ^“ 
स्यान्मृच्छकरिकायां वसन्तसेनाहि चारुदत्तस्य ॥ 

नीरुकष्ट९ 

साधारण स्चोगणिका सा वित्त परमिच्छति । 

निरौणेऽपि न विटेषो न रागोऽस्या मुणिन्यपि ॥ 



समान्यु 

शङ्गाराभास एव स्यान्न श्रङ्गारः कदाचन | 
इति दि षन्वसुरिहय प्राहु श्रीर्द्रटः कषिः ॥ 

एगम्ङ्गारनिडेता इति स्युगणिकाः वतः । 
धोषित्सामान्यतो जातः स्मरः किं भक्षितः रमिः ॥ 

किन्तु तासां कराकेलिष्ष्ञखानां मनोरमम् । 
विस्मारितापरखीकं सुरतं जायते नृणाम } 

कुप्यत्पिनाकिनेलामिज्वाखभस्मीकृतः पुरा । 
चहीपितः पुनः कामो मन्ये वेशयाविलोकितेः ॥ 

कडाविङास वेद्गध्यवसर्विगणिकाजनः \ 
पुसां सोभाग्यवैदग्ध्यनिकषः केन निर्मितः ॥ 
्ष्याुरसीषु न नायकस्य निरशङ्ककेकिने पराङ्गनसु । 
वेह्यासु चेतद्वितय प्ररूढं सर्वश्वमेतास्तदहो स्मरस्य ॥ 

श्व्रटः 

शान्ति याति शनैर्महोषधिवत्यदाशी विषाणां विषं 
शक्यो मोचयितुं मदोत्करकटादात्मा गजेन्द्रादरते । 
ग्राहस्यापि सुखान्महार्णवजले मोक्षः क्दाचिद्धवेत् 
वेशक्लीबडवामुखानरुमतो नैबोस्थितो ददयते ॥ 

वररुचिः 

सामान्यवनिता वेश्या प्रगर्यैव सभावतः । 
न च रागत्रती कापि कचिद्रागोपि टरयते ॥ 

तस्यां पुंसोऽनुरागो यः श्ङ्गाराभास एव्र सः । 
किन्तु केिकलास्फीतं तद्रतं मूढमोहनम ॥ 

कुम्भः 

साद्ुदः- गीताङ्गम् 

श्यश्रताललदक्षिणमानेन यथाद्य जगतिप दिगदिग इयादि 
अतुरश्रतालेन दक्षिणमानेन द्वादञ्चगणं भवति। यथा भओोङ्का- 
गाद्यर हदयमय सुरभिक्ुसुमवासितं--इ्यादी 1 

नान्यः 

सामोददामोदरभ्रमरपदः--सूडपवन्धः 
यस्य स्याहरजेरी यागस्तालो ह्मम्पेति भाग्यः । 

वथाञ्ञोम प्रयेगोऽपि गद्यपद्यान्तरन्तरः ॥ 

शाभोगान्ते खराः पाटाः पुनः पथ्यानि कानिचित् । 
सामोददामेदरास्धिप्रबन्धो अमरपदम्॥ 

कुम्भः 

साम्यम्-तस्वगतावक्षरादिसाम्यम् 
अश्चरसदस वादय इत्युक्तं तन्त्वस्य रक्षणे । तवर साम्यं 

{खाष्टइय) भक्षरसम, अङ्गस्म, तालटखययतिस्, न्यासापन्या- 
खस, पाणिसर्म, हति । मरतः 
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साम्या-पराक्ृते मत्रावृत्तम् 
पव्वमात्निकः एकः गुरः । 
चतुमातनिकः एकः गुरुः जो वा से वा। 
इयं सस्रत एव टश्यते न तु प्राकृतभाषायां । 

विरहाह्ुः 

सयगेय(- रागः 

दुद्धनह्य स्ाखगा च नाटा श्ुद्धवरारिका । 
वराटिका द्राविडी च देरी नागवरारिा ॥ 
छाया वराटिका च स्यादाहयैन्धाछिका मता । 
मछ्ारिका तदा छाया गौडी कर्णारिकाह्या | 
गौड माठबगोडश्च रामक्री रीतिरत्तसा । 
छाया रामक्ृतीरङ्गछाया स्वरवरारिका ॥ 
कणोटाह्यवङ्गारसखदिताशन्द्रमोऽद्यजाः । 
सायमेते प्रगातव्यास्तस्य श्रीरतुखा भवेत् ॥ 
इतान्प्रातः परित्यञ्येदरद्धिकामीह मानवः। 

अनिरुक्त तु रागाणां न बेखानिर्णयः कचित् ॥ 

सारङ्ः-मेरकर्ता 
बिशयुद्धौ षड्जगान्धारौ तथा मध्यमपश्चमौ । 
पताद्यौ च समो यत्र निषादः कैरिकी पुनः ॥ 
सारङ्गो गीयते पूर्णः षड़जवयविगानितः। 
मध्याह कारतः पश्चाद्रीतन्नेशित्तरञ्जकः ॥ 

-मेलरागः (मेर्कल्याणीमेरुजन्यः) 
(भा) सरिगमपधनिस 
(अब) सधपमरिगमरिस. 

सारङ्गः मेररागः 
अतितीव्रतमो गः स्यान्भस्तु तीव्रतर मतः । 
धम्तु तीत्रतरो निः स्ात्तीत्रः षड् जारिमूर्ैने । 
सन्यसे मध्यमादो च रागे सारङ्गसंश्षक्रे ॥ 

दवितीयप्रहपेत्तरगेया । मोक; 

-मेरणगः (कल्याणीमेखजोऽय रागः) 
सारङ्गेऽजश्रतिस्तद्दवरोहेऽज वजेनम् । 
संपूर्णषाडवस्तस्मात्कस्याणीरागवद्ववेत ॥ 

परमेश्वर; 

सारञ्जः 
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सारङ्गगोरः -मेररागः 

सारङ्गगौख आख्यातः सारङ्गस्वरसंभवः । 
सन्यासो मध्यमाश्च गधहीनोऽथ सादिमः ॥ 

कृतीयग्रहसोत्तरगेयः। 

-मेररागः (मायामाङ्वगोरमेरुजन्यः) 
(आ) सरिगमपनिस. 

(भव) सधनिधपमगरिस. 

भहोबिरः 

सारङ्गदरुमः-मेखरागः (खरहरमियामेखजन्यः) 
(आ) सरिगमधनिस. 
(भव) कनिधमगस. 

मन्न 

सारङ्गनाटः- मेटरागः (मायामाख्कीस्मेखनन्यः) 
(आ) सरिमपयस,. 

(अव) सनिधपमरिमगरिस. 

सारङ्गनारस--रगः 

सारङ्गनाटा संपूर्णा सल्नपात्तरमन्द्रजा । 

सारङ्गनाटरागध्यानम् 
नामान्तरं सारङ्गा । 

करधृतवीण।(सख्या सहोपविष्टा च कट्पतसमूठे। 
हृढतरनिबद्धकवबरी सारङ्गाऽसो सुरारिणा प्रोक्ता ॥ 

दामोदरः 

सारङ्गमण्ठः- तालः 
खधुद्रैतबयं चै व ठधुस्सारङ्गमण्ठके । 
| © © 2 | केदः 

सारङ्कारागध्यानम् 
छुन्तरुजितसारङ्गामन्तिकतालीभुखोत्थसारङ्गा । 
मदन।हितसारङ्गां मनसि ध्यायामि सन्तते सारङ्गाम् ॥ 

रागसागरः 

प्रसूनमारी परिबद्धकेशे 
वीणां दधानो सदं सदेचये। 

सह प्रियामित्स्कारमूले 
सारङ्गरागो रुसिको विभाति ॥ 

भरीकण्डः 

48 

सारी 

सारङ्गवीणा--(किलरी) 
किन्नरी भाषया देहया वीणा सारङ्गपूर्विंका । 
शध्यर्धन वितस्तीनां लयेणायतवान्पुनः ॥ 

दृण्डः कायो दृढः ष्णो वेणुना खदिरेण वा । 
पत्राह्लः स्यादानाहः कश्ुभस्तसरमाणवान् ॥ 
कूर्मप्रष्ठाटृतिस्स्थाप्या पिका ले्निर्मिता । 
भस्योर्ध्वभागे बध्रीयाद्धस्तालोहतुम्बकम् ॥ 
अभ्रम्टाहरं यक्तवा स्थापयेरपथुतुम्बकम् । 
उपरिस्थस्य तुम्बस्य सविषेरन्धरयुग्मकम् ॥ 

कु्तकीटकौ तत्र स्थाप्यौ सकलटश्ावुभौ । 
ऊध्व तभ्निश्चरं कूरयातीखकं चरम चलम् ॥ 
श्रमे खोहरहिता वक्रा करप्या शलाफिका । 
निश्चले कीठकं ठक्च विद्भ्याद्रन्ध्रपद्छक्रम् ॥ 

तन्त्रीप्रवेशयेग्य च विदभ्यास्सुषिरं चठ । 
कीलादुपरिदण्डस्य दृढं तन्त्रीं भरवेश्चयेत् ॥ 
तन्त्रीं तेनैवरन्परेण प्रवेश्य चरकीखके। 
ग्रथयेश्चरमे भागममुष्यां कुभस्य तु ॥ 

छिद्रे वेदय ब्रीयादृढं वीणानि चक्षणः । 

भरमणाश्चरकीर्स्य पश्चात्तन्तरी दढा भवेत्॥ 
प्रविधाय च कीटस्य वक्ते छोहमयं पुनः। 
निश्चठे कीछके गाढं छरोन विनिवेश्चयेत्॥ 
यद्र ओहमयी तन्ती गजकेसोपमा भवेत् 
जीवाज्ञीवा विधानज्ञः ककुभे तत्र निक्षिपेत् ॥ 

वखकञ्नरमिश्रेण मधूच्छिष्टेन निर्मिता । 
कनिष्टाङ्कुङि विस्तारा मित्तयस्युश्तुद श ॥ 
पूर्ैतवेकाह्नलोर्सेषा्चरमायङ्घेन्नताः । 
मध्यस्था मित्तयः कायां कमदेवं समुच्छया ॥ 
गृध्पादाध्िसरञ्चा सारिका दोरकरिपताः। 
सर्वेषामपि भित्तीनां निद्ध्यादृरष्वभागके ॥ 
सखरसप्तकयुग्मस्य भित्तयस्दयुः प्रमाणतः । 
एवे किञ्नरवीणाया वादनं समुदीरितम् ॥ 
कैखासबीणाप्रश्ति वाद्यं स्यात्सकट बहू । 
भ्रन्थस्य विस्तरधिया नोदीरिवमतःपरम् ॥ 

हरिपारः 

सारङ्गी- वीणा 
साङजा पनसी वापि सारदारुभ॑वापि वा। 
कषिवितस्तिमिवा दभ्यं शिरः प्चवाङ्कखम् ॥ 



९ 

ठन्त॒ सर्पफणाकारं तन्मध्ये शिखरो भवेत् । 
गरूभागे क्रमान्न्धूनं तस्मादुद्रतकर्णिका ॥। 

अस्या अधस्ितो दण्डो दैर्घ्ये सप्ठदद्ाङ्गखः । 
बुलमूखः छुलाग्रश्च क्रमेण वकित भवेत् ॥ 
दण्डस्य हिरसश्वैव गभरान्य तु कारयेत् । . 
दण्डस्य प्ष्ठदेशे तु शिरसः कोडतस्सथा ॥ 
सारीगुहं भवेदस्याः खारङ्गथाश्चतुरश्रकम् । 
देर्ध्ये षडङ्गरं प्रोक्त प्राश्ये चतुरङ्लम् ॥ 
श्यूल्यो गभेश्च तस्याथ गाम्भीयं चतुरङ्ग: । 
तिखस्तत्रैव मेरिन्यो बिन्यस्यास्तद्विष्छत्रये ॥ 

अग्रतस्तत्र चूडं स्याद्यथा देवरे तथा। 
अस्यादिञ्रः पिधात्तव्य कच्छप्या इव चर्मणा ॥ 

स्थाप्या मकरिका तत्र लिरेखाङ्गुठनिर्मिता । 
दशापरे कछिका देया साचिरेकाशिता भवेत् ॥ 
तिखस्तन्त्यः पदटूरसूब्लभवा स्थाप्या अनुकमात्। 
निमायैवं धनुषेशप्रठस्य विंशदङ्कखम् ॥ 
भगश्पुच्छसमाङ्ृष्टैः वारेरस्य गुणो मतः । 
त॑ धृष्ट सारनियीतैः तेन तन्प्रसतु बादयेत्। 
एषा सारक्जिका वाया तदूज्ञानायुपदेशतः ॥ 

सारङ्गी रागः (सङ्गीणः) 
सारङ्गी स्यात्तोडिधन्यासिकाभ्यां। 

इयं सारङ्गवीणा किंञ्चरीवीगेति च कथ्यते । 

स्रारमती- मेख्रागः नरमेरवीमेखजन्यः 
(श्रा) सरिगमपधनिस. 

(अव) सनिधममगरिस,, 

खीरम्मत्वू 

अवग एव विषये प्रतिभाति निरोधनात्। 
अटुबन्धी च भूयोऽपि सारम्भत्वे प्रचश्चते ॥ 

सारवाहिनी-मेल्रागः (खरदरमरयामेशजन्यः) 
(शा) सरिगरिमपनिस. 

(अवं) सनिधपमरिगरिस. 

सारी 

सारविलम्बी- (हरिकाम्भोजीमेखजन्यः) 
(भा) स.गमपनिस. 
(अव) सनिधपमगसरिस., मण 

शारवी- रागः 
स्वस्पतरषडजमन्द्रा पञ्चमरदहिता च तारगान्धारा | 
न्यासांशग्रहयैवतसारखी सारवी भवति ॥ 

षद्धजास्पा तारगान्धारा पच्छमेन च वर्डिता | 
सारवी सहिता न्यासप्रहागर्धैवतार्मकेः ॥ 

मतङ्गः 
सारसः- दशीतारः | 
सारसो ख्घुनो दानां श्रयाहृद्रयतो भवेत् । 
॥०००॥ 
लधुद्रेतानां त्रितय कघौद्रौ सारसः स्मृतः । 

कुम्जः 

०० ०॥ 

सारसो द्रेटेघुदन्दरात् । 
०० ©| ग्द्नः 

सारसतारोडपम्- देशीनृत्त् 
ख्पुद्रतानां त्रितयं लघू द्वौ सारसो मतः। 
तारेनानेन विहि । वेदः 
०० ० ॥ 

सारसिक्षा- पाते द्विपदी 
विषमा- सससग. 

समा-- भममभगग. 

सारखतमरतम् 
सुड़म्बि नरसिंहाचयेकृतस्य मरतलारसङ्गस्य नामान्तरम्। 
सारीचन्द्रकला- नृत्ते बन्धः 

यञ्च मभ्यचतुष्केऽपि कोणस्थहरिणेक्षणाः । 
भयेचन्द्राुकारेण चरन्यन्यास्तु योषितः ॥ 
मन्ति चक्राकारेण चारबिश्रमभूषिताः । 
सारी चन्द्रकलाख्यासो बन्धो नयनबन्धुरः ॥ 

स्ारी- रषे बन्धः 
चतसस्सर्वबन्वेषु प्रायक्चः पाव्पङ्कयः। 
ऋञ्वीगतिः पात्रपङ्छक्तिः भोरेति प्रिभाषित्।। 
अतुष्कहूपवन्वेषु वृत्तिस्सारीति सम्मता ॥ 

दामोद्दरः 

विरदाद्कः 



सारूप्बम् 

ब्ारूप्यम्- रक्षणम् 
चटश्चतानुमूता्थंकथनादि खमुद्धवम् । 
सादृश्य क्षोमञमलं सारूप्वमिति संक्ञितम् ॥ 

भरब्नः 

आरिरब्देन दशरैनश्नवणासुभवनान्युपरक्षितानि । थत्र श्प- 
` विज्ान्तया न क्षोभजननमेन लक्षणस्य चमक्ृतिः । यथा-छऊङि- 
तरामे हिरष्मयीं सीतां दृष्ट ङवस्य वाक्यम्-कथमियमम्बेसि। 
अनन्तरं काञ्चनमयीति रुज्नित उपविशति । 

श पदेशस्तु परोक्षो यस्मादुसखद्यतेऽनुकरणेम। 
कक्षणसमानकरणात्सारूप्यं तत्त॒ विज्ञेयम् ॥ 

' सेन्दूरीकृतसान्द्रेति शोके यदिति निर्दश्य परोक्षवस्तुतस्षस्या- 
परिज्ञानादसकरणेन प्रच्छायसमाघ्रेणापदे इयमाटोच्यमिति रक्च- 
णेन सेन्दूरीकृतेयादिना समानं सप्रमाणकं करणद्रौनक्रिया यस्म 
तादशो वस्तनि सारूप्यं रक्षणम् ) पौर्णमास्यामपि वक्ररेखे- 

` वेन्दोभांगो टक्ष्यते । उदयाचखान्तरितत्वात्सन्भ्यासमये। 

अन्यत्त पाठः- 

यथादेरौ यथाकारं यभाषपं च वण्यते । 
यतप्रयक्ष परोक्ष वा दृष्टं तद्र्णसोऽपि | 

भर्तः 

यक्ष बस्तु परोक्षमिव देश्चकालषूपानुखारेण वण्यते । 
भमिननगुसः 

साटगः- गीतिजातिः 

रागतालग्रहख्यरचनाधाप्रुमातुभिः। 

भलङ्कारेस्तु भिन्नेषु यत्स्वेवान्नस्य वतुर्नः ॥ 

छयेन छगतिच्छायां रक्तिमाधुथैयोगतः | 
तस्पाच्छाय(ख्गानि स्युस्तानि गीवानि तत्त्वतः॥ 

कुन्भः 

--प्रनन्थः 

शुद्धश्च दज्गरदितः साङ्गः । 

छङ्गैःसवरपाटेसतेनवे विरहितः ञुद्धसाख्नो भवति। बाक््यं तु 
सागेऽपि भवति । तेन विनतादश्ची रञ्जकता जायते । माठ्क- 
भवन्ध सूडप्रबन्धादिषु जात्या वेक्षण्यविधानातन्त॒ सारुगव्यव- 
हारः । शुद्धस्य छाया छगतीति साख्य इलस्य नागरि ऊगतीवि 
न्युर्पत्तिः प्राचीनैः प्रदर्सिता । सृडकस्पितः रञ्जको नबमिस्तालैः 
गीतवाद्यो च नर्तने । यद्यप्यन्येऽपि सुडकतिपित। मुक्तकश्च 

- साङ्गाः सन्ति । तथा सृडो नवत्ताखत्मकः । 
कऊष्णदासः 

७२२ 

ताटगगोडः- रागः 

गोडस्साखगनामश्च नित्रि अपयेक्चरः। 
अद्नः 

साश्गमौटः- उपाश्नरागः 
भय साटगगोः स्यान्निषादस्वरकम्पितः। 

भयमिति द्राविडगौखनिर्देशः। 

सालगमण्टकः- देताः 
दरतो छषुदत्रयै च रघुरसालङ्गमण्ठके । 
००० ०। 

धटूमाधवः 

दामोदरः 

सालङ्कः-मेटरागः 
गान्धारोद्राहसाख्ड्े रिगौ कोमरतीबरौ । 
धन्यास मध्यमांशश्च सर्वत्र बहुकम्पनम् ।। 

सर्वदा गेयः। 

सारद्कनाटः-मेरुरागः 

शद्धराभरणोत्पन्ने गान्धार स्वरवर्जिते । 
अथ सालङ्गनाटेऽस्मिन् सन्यासांशसमन्विते । 
बडूजोद्रादेण सम्पन्ने भधावाम्रेडितौ स्मृतौ ॥ 

खार्थगेजः। 

सालङ्कनाटरागध्यानम् 
रथाधिषूढमाखेटजरचापसमन्नितम्। 
हरिस च साटङ्गनाटरयागमहं भसे। 

भहोविलः 

जहो बिः 

रागम्ागर्ः 

सारङ्गनेरिः--देशीनत्तम् 
सालङ्गनेरिस्सन्ञेयो युतायुतकरै: कृतः। वेदः 

सालभेञ्जिका -- माततावृत्तम् 
चतुमात्रिकास्रयः पव्ठमात्तिक एकः छ ग । 

षिरहद्कः 

सालवाहनी-रागः 
ऋषभांरो पेबतान्त सपूणां साखवाहृनी । 
कडुभात्त् समुद्भूता रिमाभ्यां सङ्गता तथा । 

एतस्या विनियोगत्तु कथितः करुणे रसे ॥ 
अगदेशः 

साटवाहिनी- रागः 
अंशषेभकनिषावग्रहसहितापम्यास्तपैववकयुका । 
भान्दोक्ितगमकाया... ... सारवाहिनिक्षा ॥ 



निग्रहा धैव वन्यासा रिषभांञ्ञा च याति सा। 
शन्दोकितेन संयुक्ता समन्तात्सालवाहिनी ॥ 

शनन्तरं भवेद्रागः सालवाहनिकामिधः । 
संपणो धैवतन्यासः संगतर्षममध्यमः। 
ऋषभांरसयुद्भूतः कङ्कुभादुदितो बुधैः ॥ 

साल्यष्खारी--मेररागः (सूयकन्तमेख्जन्यः) 
(आ) सरिगमपधनिस. 
(अव) सनिषपमरिस. 

साल्यः-मेररागः (सःखखगमेरजन्यः) - 
(भ) सरिगमपधनिधस,. 

(अवे) सनिधपमगरिस. 

साल्वगः--मेख्कतां (रागः) 
खरिग०्००मपधनिच्न्स, 

सावधानता - वेगे एूत्कारगुणः 
सावधानत्वसुदितं एत्कारान्तरवजनम् । 

यदं शे पूत्कृतः कण्ठतुस्य एव विदुवैधाः । 
छअन्यूनोऽनतिरिक्तश्च फूत्कारस्ववधानवान्। 
कथितो ना-.अदेवेन सर्वगान्धर्ववेदिना ॥ 

सावधानत्वम्- पूकारगुणः 
खादधानत्वमुदितं एूतंकारान्तरवजनम् । 

न्युनाधिकत्वराहिंद पएूल्कृतेस्सावधानता। 

सावरराजपोप्रः- देदीतारः 
चतः सावरराजादौ पोत्रताढे पगौ षतु: । 
55555555 

छावरराज्ञः- देरीतारुः 
बलि सावररनि तरिः ग॑पपव्योमखानि दः । 
ऽ5ऽ&०० इऽ<ऽ००§ 5००० 

७२४ सवेरी 

सावरी- प्रथमरागः 
भाषा रगन्ती कष्कभेऽपि मुख्या 

तदुद्धवा सावरिका प्रगीता । 

मभ्यप्रहालात्वपपत्पषडजा 

धान्ता गतारा कर्णे ममन्द्रा ॥ 
मोश्षः 

-भाषाङ्गरायः 

रगन्ती ककुभा तञ्ना सावरी तत्समुद्धवा । 
षर्जग्रहा धैवतान्ता (गतारा मन्द्रमभ्यमा) ॥ 

कर्णे पद्चमोध्िता । भटमाधवः 

--रागः 

ततः कषुभकस्तभूता रङ्गन्तीति समीरिता । 

सावरी तु तदङ्ग स्यात् षडजान्ता वैवतांश्ञका ॥ 
मभ्यमांराम्रहा तारगान्धारे स्वरपषद्रजक। । 
पञ्चमेन परिलयक्ता मध्यमे मन्द्ररूपिणी । 
क्षणेरिति निर्दिष्टा सावसीयभिधीयते ॥ 

हरिः 

इरिः 

सावित्रः. तानः 
षड्जग्रामे नारदीयतानः । 
रिमपधस! नान्यः 

हनः सावित्री-तानः 
मध्यमग्रामे षडूजदीनष्षाडवः। 
गरिविधपषम कुम्भः 

सावेरी-मेरुरागः (मायामार््रगोरमेरजन्यः) 
नन्बः (भा) सरिमपधस. 

(भव) सनिधपमगरिस. 

कम्भः -मेररागः 
सवेरी तीव्रगान्धारा धेवतोद्राहसंभवा । 

दभः मधभ्यमांशा निहीना चारोहगे गनिवर्जिता ॥ 
सर्वदा गेया । भहोबिखः 

ननराः 

मोपतिष्यः धवतांश्चा च तन्न्यासा स्वस्थाने स्यासकम्पिता । 
निषादे मभ्यमे नियं तिरिपा केम्पसंयुता ॥ 
तारमभ्यमषडजाा पञ्चमेन विवर्जिता। 
षडूजदेशी निजधाने सिरी सर्वकम्पिता। 

गोपतिष्पः # ॥ | डोमेश्वरः 



सवेरीराग्यानम् 

सावेरीरागध्यानम् 
कुसुमाबरृतधम्मिह्ं चन्द्रकिपिर्छावतंसितप्रकोष्ठाम् | 
सविरीं ध्यायामि प्रकरितवीणाधरां सितवसनाम्॥ 

रागसागरः 

साईइसम्- सन्ध्यन्तरम् 
सजी वितनिराकाद्ो व्यापारस्साहस भवेत् । 

धिग् 

॥ ॥ 

स्टसैव शरीरमन्पेक्ष्य कोय प्रवृत्तिः साहसम । सहसाजातम्। 
अथा--इमशानाद्धे मार्तीद्रोनाथ माधवस्य महामांस विक्रयः । 

सागरः 

साह्ः- रागङ्गरागः 

ग्रहारान्यासषडजः स्यान्ममन्द्रो मध्यतारगः। 
हिन्योखसंभवो रागो साहसो गीयतेऽहिमिः ॥ 

कुम्भः 

साहसिकः 
्रालोचनं तु कार्येषु मन्वानो दीधेसूलताम् । 
छध्यचम्यति यः शीघ्रमसौ साहसिकः स्मृतः ॥ 

भावतिवेकः 

साहाय्यम् नाच्यारद्कारः 

सङ्टेऽनुगुणभावः। यशा छुटपःयङ्के क्रुपतिवेषधरस्य 
राबणस्य मिबवसुरूपापत्तेः चित्रमायस्यानुगुणभावः। (उदात्त- 
ग्वे) सागरः 

सादित्यप्रकाशः-- श्रत्यकात्यम् 
यस्मिन्नरोषविद्याखधानार्थ विभूतयः प्रकाञ्चन्ते 1 
संदिय ससादित्यप्रकाश्च एतादश भवति ॥ 

शतारः । ङ्गारप्रकञ्च सदरभ. । मोः 

साहुली- मेटरागः 
(आ) सरि०न्गमन्पण्न्निन्स. 
(अव) सण्निण०्ल्पन्मण्न्न्रिस, 

मेकलक्षणे 

-मेटरागः (सू्यकान्तमेखजन्यः) 
(आ) सगमपनिस. 
(अव) सनिधपमगरिस. मज 

साहुलीरागध्यानम् 
नवङक्रपरनीलां प्रविमख्वेसरनो प्रवाख्मणिभूषाम्। 
रिवपूजापरतन्त्रीमविरख्मन्सा च साहूटीं ध्याये ॥ 

रागसागर 

७२६९ 

सिद्णायेः 
भरतमितिकता । अन्यस्सिङ्गणायेः विष्द्ङुदेःशप ह 

ोकमह्ादिभिररालदम्तसन्दभै स्मरतः) हम्भीरकाखः क्र. दु. 
1800 इति छत्वा तत्पूर्वमेवा्य सिङ्गण इति निश्चयः | 

सिङ्गभूपारः 
सङ्गोतसुधाकरमरन्थनिमाता । अय संगीतसुधाकरस्तु सङ्कक्त 

रनाकरव्यास्यषूपः। अव्र सङ्गोतसमयसार नन्दिकेश्वर, 
मतङ्ग, नषधः वेदान्तकस्यतर्, जिचारचिन्तामति , प्रयोग्रछ- 

घकना पकदत्तिर मन्थव्याख्या, वाचस्पयप्रभरतिपरन्धेभ्य ददुः 

हरणानि सन्ति। वृत्ताध्यायव्याख्याने करप्रचारशख्कलष्रे 
भट्शब्दस्यः भटूनायक इति अनेन व्यास्यातम् 1 मट््ग्देनाल् 
भट्धामिनवगुप्र इति प्रन्थकतां ब्तुतस्तूदिषटः १ 

सिद्धत्वम्- निरवैहणसन्धो 'द्वितीयमङ्षं) 
साद्धधस्य सिद्धसूचकबाभ्यम् । यथा--मायामदारसे धसुर- 

सहारः । सागरनन्दी 

सिद्धा- रतिः 
षड्जस्य प्रथमाश्चतिः ! इयमेव सिद्धिरिति फेचित्। 

सिद्धावली- मेखराणः (षीरङ्करामरणमेरखजन्यः) 
(आ) सरिगमपधनिस. 
(अव) सनिपमरिस. 

सिद्धिः- निर्वहणसन्धो प्रथममङ्गम् 
अमिप्रेतार्थस्य अपूर्णप्र्निः सिद्धिः। 

यथा-सुबाहयः मदाटसायाश्च समागम 

प्रकृते मात्रावृत्तम् 
त्रयश्चतुमात्रिक्गणःः अथवा पञ्चमाधिका बयः ¦ छ 

-- रक्षणम् 
बहूनां तु प्रधानानां नाम यत्राभिकीयैते । 
छमिग्रतार्थसिद्धथय सा सिद्धिरमिधीयते ॥ 

प्रधानानां खृहणीयानां प्रयोजनान्तराणामतर्गितोपलन्धावां 

परिकीर्तनम् । ` 

बहूनां च प्रधानानां मध्ये यन्नामकीरैते । 
एकार्थसाधनकृते सा सिद्धिरिति कीर्विता ॥ ` 

` भरतः पाठन्तरष्् 
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श्रसिद्धानां मध्ये एकमिलयप्रसिद्धं यन्नाम कीटेते लस्यासाधार- 
धत्थस्व प्रयोजनस्य संपत्तये करणं दल निवेशनम । यश ताहक् 

वत्कीरत॑मम् ¦ सिद्धिहेतत्वात्सिद्धिः। वथा-- बदर कादि 
शेके भवानहं बेखप्रसिद्धमभ्ये उबासखाधारण्यसिद्धि विधत्ते । 

भभिनवगु्नः 

सिन्धुः-मेर्रागः (सूर्यकान्तमेखजन्यः) 
(आ) सग रिमपधनिख. 

(अव) सथधपमगरिगस. 
मञ्ज 

सिन्धुतरङ्गिणी- मेररागः (मायामाख्वगौर्मेखजन्यः) 
(आ) सरिगमथनिस. 
(अव) सखनिपधमगरिस. 

मञ्न 

सिन्धुदेश्य- मेररागः (जखणिवमेकजन्यः) 
(आं) सरिगमपननिस. 

(अव) सनिधपमगरिस,. 

सिन्धुधन्याशी --मेररागः (खरहरप्रियमेरजमबः) 
(आ) सग मपनिस. 
(अव) स निधकषमगरिस. 

सिन्धुमघ्यः- देश्ीतालः 
गुरुढयं प्टुतदन्द्र कष्ट्टुतो सिन्धुमल्यके । 

14. माश्चाः उकत्रस रः 

सिन्धुरामक्रिया--मेरूरागः (मायामारुवगोलमेरुजन्यः) 
(भ) सरिमपधनिधस. 
(अव) सनिपञरिगरिस. 

मज 

सिन्धुवरिता-रामः 
प्हीना म््याश्चान्यासामन्द्रखसक्तमा तारा । 
निरूपाख्य गमकताना रिषभौरपा षडूजवबहुखा च | 

किञ्नरप्रियतानाख्यङ्कश्िता मूरैनान्विता । 
स्मराधिदेक्ता तातुसा सिन्धूुवछिता परता॥ 

सांशन्यासप्रहा मन्द्रसप्तमा पधवर्जिता । 
ऋषभात्पा सबला या सिन्धुवकरिता तु सा॥ 

भरिहपदः 

सिंहकः देश्रीतारुः 
सिष्टकेषखघ्रुतं । -गुरुखघुप्रतो गोलो गुरुशतकघुङुबः। 

15515515 (?) मदनः 

सिंहचारितम्- नृत्तकरणम् 
चतुरश्र शिरस्तियक् लिषताकौ यदा भवेत् । 
छद्धृता टक् च चारीस्या्करण सिहचारितम् ॥ 

नन्कषै 

भत्र चतुरस्र, खानं । रिरःति्यक् । 
पाश्यद्रयेप्य्वभागे चखनात्तियैगीरितम् । 
भट्रूता चारीरक्षण । 

इतसतःकृतपद्ा पादेक्षेपसलमाछुडा | 
विकासिताक्षिसंयुक्ता गिरे दूत मता ॥ 

सिंहध्वनिः-मेखरागः (हेमवतीमेरजन्यः) 
(भा) सरिसगमपधनिस. 

(अव) सनिधपमगसः 
भज 

सिंहनदः- देशीताकः 
सयुस्सिंहनदके गोः पलगा दद्रयं गुरः। 
कपौ कपौ गल्रन््र निहशब्दं ठकचतुष्टयम् ॥ 
551515०5 5।55॥--।॥ गोबतिष्पः 

सिंहनन्दनः--देशीतारः 
तपौ ऊगो द्रुतो छोर: पढपा गञ्च ल्रयम्। 

निदशन्दं खचतुष्कं च ताले स्यास्पिहनन्दने ॥ 
ऽऽ।5155००।)1555॥॥॥ जगदेकः 

सिंहनादः देशी तार 
सिंहनादे ख्घुदटोगो रधुभैररिति कमात्। 
| 55 ।5ऽ नेम 

सारीगागमपधनिसखा अगदेकः 

-मेररागः (नीतिमतीमेखजन्यः) 

(आ) सरिमपथनिस,. 

(अव) सनिधनिपमभरिस,. 

सिंहपदः- प्रबन्धः 

गेयस्सि्पदाख्येन ताङेन छन्दसाऽपि च । 
इरिपाकः 
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सिंहपदछन्दसा राकष्टाख्यतालेन गीयते सिंहपदः सं नकार 
अगख्जयसजदङगैः गदितस्तमनुयात्ति सिंहपदम्। साकमान- 
दयेनाङ्गथा न्यासः कार्योविचक्षणैः | 

सरमर्शः 

विहम्--केरणम् 
स्थानके नागबरन्धाख्ये देहं यत्व निषीदति । 
निवेशितो हदि करावरारो विहनाम तत् ॥ 

दरिषालः 

सिहमभ्यदस्तः 
बाहुमूले व्याव्रहस्तः पुरोभागे तु मुष्टिकः । 
सिंहमभ्याख्यहस्तोऽयं नास्यशाक्लविारदै : | 
मभ्यभागे सिंहमुध्यः मध्यनाग निरूपणे ॥ # 

ने यदः 

सिदयुखः- स्तः 

मभ्यमानामि काभराभ्यामङ्गुषठो मिश्रिते जषि । 
चोषे प्रसारिते यत्र स सिंहमुख ईरितः ॥ 

षुरोमुखः पुरोभागे गोमुखस्य निरूपणे । 
भधोमुखस्तु चिते होमे द भस्य चारुते ॥ 

डर्ध्वभागे तु चितो बेद्यपाकनिरूपणे । 
उभयोः षाश्चष्वितो पद्ममाखविधारणे ॥ 
धुरोभागे चोर्ध्वमुखं चलितश्चुम्बनार्थके । 
एवमर्थषु युज्येत करटीकाविचक्षणेः ॥ 

यिभायकः 

सिंह्रखवर्तना 
नाममात्रप्रसिद्धा। 

सिरर मेररागः 
भैरीमेखसंभूतो गान्धारेण विवर्जितः। 

| आरोहे तु निषज्यैः स्यान्पादिः सिंहरवः स्मृतः॥ 
खा यैगेजः। 

- मेररागः (देमघतीमेरुजन्मः) 

(भा) सरिमपनिस. 
(शव) सनिपमरिगरिक्. 

कष्टिनाथः 

महोनिरः 

मन्न 

िंहलः- मेररागः (हाटकाभ्बरीमेरजन्यः) 
(भा) सरिमपधनिस. 

(शव) सनिधपमगरिस. 

सिंहरिकामोदा--उपाङ्गरागः 
आदिकामोविकोपाङ्गकामोदा सि्टली मता। 
धेवतसुरिता मन्द्रमभ्यमा स्ा्िविवता ॥ 

गसः 

रामः 

सिंहिखास्याथ कामेद। पूर्वकामोदिका समा, 
इयमिदा षदड्जमन्द्रा धैवत कम्पिता भवेत् ॥ 

सिंहटी- राग 

धेवतांशग्रहन्यासा पञ्चमेन च कम्पिता । 

संपूण च सखरेस्तर्थैः कामोदी सिटी स्मृता ॥ 

सिहलीकामोदा- म्रथमरागः 
कादयस्य भयेदेद्धः कामोदा सिहलीत्वसो । 

तह्यक्षणा वेनतांडा ममन्द्रा कस्पवैवता ॥ 

-~-उपाङ्गरागः 

भआदहिकामोदिकोषाङ्ग कामोद्। सिंही मवा । 
भाषाङ्गर्सिंहली केामोदिकातुस्या विलोक्यताम् ॥ 

_ रागः 

कामोदासिहली धाह्या वथवोपाङ्गिका मतां । 

सिहलीरः- देशीतार 

सिहिलीले तु विज्ञेयं ख्ष्ोर्मध्ये गुखुद्रयम् । 
। ऽ ऽ। चेमः 

` सिंहलीरे विधातव्यं रुष्वाचयन्तद्रुतत्रयम् । 

खरिगमप जगः 

ङष्वन्ये द्रत्रय सिटी: । 

० ०9 ^ | 

10० ®। 

बात्तगधुगिधिद्धि । 

~~ प्न्धः 

स्रः पटश्च बिरुदैः तेन कायो न बिद्यते । 
सिंहलीटेन तालेन सिदटीर इहोच्यते ॥ 



वही 

कीयते सिंहलीलेऽथ बिष्ठदश्चरपाटकेः। 
सि्लीलेन ताठेन युव॑स्स्यास्सिहलीरुकः ॥ 

हरिपालः 

षरे" पारश बिस्दैः तेन्नकैयेन्निबध्यत । 
तालेन भ्षिहली रेन सिंहलीरस्ससम्मतः ॥ 

जगमल्लः 

सिहलीला- मेकरागः (मायामारवभौलमेरजन्यः) 
(आ) सरिगमघनिंस.. 

(अव) सनिधपमसपमगरिस.. 
मज 

रागः 

पर्मोक्तलक्षणे पेता समन्द्रा तेन कम्पिता । 
कामोदा सिहकी लेय ख्याता कणर मण्डले ॥ 

अगरैकः 

पर्गोक्तेति कामोदालक्चृणं सेचयति । 

सिदङरेखा-अष्टाक्षरवृत्तम् 
रञअगगाः। भरतः 

सिहवराटी- मेररागः (मायामार्वगो स्मेरुजन्यः) 
(आ) सरिमपधनिस. 

(अव) सनिधपमरिमरिसः 
प्रज्ञ 

सिंहविक्रमः देशीतारः 
सिंहविकमतारे गत्य छपरगाश्च पः। 

5551555 वेमः 

सिह विक्रान्तं पडयत। 

-मेररागः (हरिकाम्भोजीमेख्जन्यः) 
(आ) सरिगरिमपधपनिस. 

(अव) सनिधपमगरिस. 

प्रबन्धः 

सिहविक्रमनामाथ पदेः पटश्च संयुतः। 
सिंहविक्मतारेन भेया गयेन वा बुधैः ॥ 
पदेन वा तथाभोगः पदैरन्यैः प्रकर्प्यते। 
न्यादः परटिर्विधातव्य इति स्यास्सिह विक्रमः ॥ 

हरिपालः 

सिंह विक्रोडितः 

धादितालेन संयोज्यो यद्व खण्डच्तुष्टयम् | 
पद्पाटाष्टकादरेयः सिंहविक्रान्तसंज्ञकः | 

सानुप्रासपद् दन्दरखण्डमेकं प्रगीयते । 
पदान्ते पाट विन्यासेः सिंहविक्रान्तसंज्ञफे ॥ 

सोमेश्वरः 

सिंहविक्रान्तः- दशीतालः 

सिंहविक्रान्ता तु गासख्रयो रपद गै । 
55५5।९5।5९ वेमः 

अयमेवसिहविक्रमः। 

---पवन्यं; 

अस्य ताखचयुष्टऽपि मात्रता: प्रकीर्तितः । 
पदान्यष्ट तथापारटाः अआभोगस्तु पदान्तरे; + 
न्यासस्ताखद्विमानेन सिहविक्रान्त ईरितः ॥ 

हरिपाकः 

सिंहविक्रीडितम् - करणम् 
लखतांधरिपुरः इयादू्णनाममपि दतम् । 

यदाङ्कान्तरमप्येब सिंदविक्रीडिव तदा ॥ 

विषयोऽस्य बिनिर्दिशे सेद्रभरायः परिक्रमः। 
तुल्यकालो करावत्र स्यातां कैर्तिधरे मते ॥ 

ज्यः 

पुरस्छृत्वाऽखातपादं यत्र हन्तुमिवोधतः । 
पाणिस्तथापराद् स्यात् सिह विकीडितं तदा ॥ 

रौद्रगलयामिद प्रोक्तं सुतवियाविश्चारदैः ॥ 

उर्णनाभसथात्ते" च पेटवचत्करृतोह्स्तः इति छ्ुम्भः पठति। 

सिंहविक्रीडितः-देशीतारः 
सिहविक्रीडिते ते रुतो गरपास्ततः । 

गगा: परपश्चेति क्रमेण परिकीर्तिता ॥ 

। ऽऽ ।५०५।५५।5 वेमः 

दौरधू परगौ पश्च सिहविक्रीडिते छपौ । 
जगदेक 

सिंहविक्रीडितःपुनः। छपौगपोपगो छाद्रःपलेपिश्च । 
।ऽऽ&5&ऽ।५5।5 शाः 

सिं्टविक्रीडिते वाहे रोटंगो यगणाट्पुनः । 

य = सव त-न ल 
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विहसूनुः 

शिहघ्रनुः- देश्चीतारः 

सिष्टसूनु र्गो छगुः। 
1 ऽ ऽऽ म्नः 

गुसंक्षो गुरः ¦ 

सिहहस्तः 
सिंहरारी। विषेयस्स्यात् करस्विष्टमुखामिधः। 
धपवेष्टितशूपेण श्ेयो नक्षघ्षवेदिमिः॥ 

सिंहाकर्षितम्--करणम् 
वृश्चिकं चरण स्वा मणिबन्ध निकुश्चितो । 
सखस्तिकेन समायुक्तो पद्यकोरौ यदा करौ ॥ 
विदध्यादृर्णनाभी वा वर्तनावक्षतः पुनः| 
अपसाये क्रियामेतां कुयीदङ्गान्तरं तथा ॥ 

सिहाकर्षितमाख्यातं सिंहव्याघादिदरेने । 
, वेष्टय स्पन्दितां चारीमच्ितो मकरी करौ । 
अत्र कीर्तिंधरो भहतण्डुूपुरपादिकाम् ॥ 

म्यायनः 

सिंदाक्रान्ता-भुवावृक्तम् 
दीघोण्यादौ यदि चरणे चत्वारि य्यर्तिधनमपि । 
ग्रोक्ता नाम्ना तत इ सा सिंदाक्रान्ता खलु बहती ॥ 

चत्वारो रघवः पूर्वं चत्वारोऽथ द्रृतास्ततः । 
गुरुरन्ते भवयेषा सिंहाकरान्ता उ युग्मजां ॥ 
मध्यमोत्तमपात्राणां समरारंभकर्मणि । 
टक्षरागेण गातन्या सिंहाक्रान्ता धवा सदा। 
आकम्पन्तो धरणितठ--भाकंपयन् धरणितद्म् । 

सिहारितिम्- देशीतारः 
सिंहालिते विधातव्यं छध्वा्यन्तं दरतद्यम् । 
1० °| नन्दी 

सिंहावरोकनम् 
तन्त्ीस्फो ट नेऽङगुलि चमत्कारः । 

एकस्थानापस्पणम् । 

िही-गतिः 
पादप्राभ्यां भुवि स्त्वा पुर उरप्टुय वेगतः । 
कराभ्यां शिखरं धृत्वा भवेत्सिहीगतिस्तदा ॥ 

सिंहेन्द्रमण्यमः- मेल्कता (रागः) 
सरिग०्०्न्मपन्यन्निस, म 

सिंहोन्नतः- चतुदशाक्षरबततम् 
वसन्ततिलकडत्तमेव काङ्यपा सिंदेन्नतेवयाह । 

सीत्फतः -- शासः 

रीतद्ेशो गुद्यवायौ शब्दानुकरणेऽपि च । 
नखक्षते मृगाक्षीणां निदैयाधरखण्डने ॥ 

म्नः 

सीमन्तिनी- मेररागः (सिहेन्द्रमध्यममेरजन्यः) 
(भा) सरिगमपधनिस. 
(अव) सपमगरिसरिख. | 

सीरः- वर्णालङ्कारः 
सरि, सरिगः; सरिगम, (१) रिग, रिगम, रिगमप, (श): 

गमः, गमप, गमपधः, (३) मप, मपधः, मपधनि (४) श्व, 
पनि, पधनिस (५) प्रतापरि्ः 

सुकलासम्--देरीरस्याज्गम् 
विधाय चारीं खस्याङ्गणरादीनां तु च।छनम्। 
मेलन गीतवाद्याभ्यां विद्धालयन्वरान्तरा । 
प्रतिभा नर्तकी यत्र सुकछासं तदुच्यते ॥ 

कषः. 

खंडमारम् | 
व्यायामेनाधिभिवापि प्र॒वारखवदुपाशनुते । 
ग्छानिं यदधिकं वस्तु सुकुमारं तदुच्यते ॥ 

माकतिवेकः 
सुकुमारः कवित्वरचनामागेः 

भम्छानप्रतिमेोद्धिज्ननवशब्दार्थबन्धुरः। 
भयलनविहितस्वल्पमनोहारि विभूषणः॥ 

मावस्भावम्राधान्यन्यक्घताहायेकौशकः । 

रसादिपरमार्थज्ञमनस्संबादसुन्दरः ॥ 

भविभावितसंस्थानरामणीयकरञ्जकः । 
विधिवेदग्ध्यनिष्पन्ननिमांणाविश्चयोपमः ॥ 
यत्किव्लनापि वैचिग्रयै तःसवै प्रतिभोद्धवम् । 
सौक्ृमायेपरि्पन्दस्यन्वि यल्ञ विराजते ॥ 
सुकुमारामिधस्सोयं येन सत्कबयो गताः । 
मगेणोतफुक्कसुमकाननेनेव षटपदाः ॥ 
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--(भवन्धे) नादः 

वर्णेषु मूर्छनायां च यः कोमरमतः स्वनः । 
तमाह सुक्ुमाराख्य कुमारसमविक्रमः ॥ 

कुम्भः 

सुकृमारप्रयोगः 
नाटकं सप्रकरणं भाणो वीथ्यङ्क एव च । 
सुकुमारप्रयोगाणि मानुषेष््ाितानि तु ॥ 

भरतः 

सुङमारा-धुवावृत्तम् (षोडरा क्षरम् 
भद्यचतुर्थकसप्रममन्य दडमपरे 
यत्र गुरूण्यथ सा सुक्ुमारेस्यभिगदिता। 
मध्यमोत्तमपाब्राणां विमानरथगामिनाम् । 
पाद्ये छमाराख्ये यगस्ताटस्तु पूर्ववत् ॥ 

भभमतनगाः। 

मेह समृहणिबद्धविदाण जलमरिदं- 
मेहसमृहनिवद्धवितान जख्भरितं 

कुमुद् वदीधरवाबते उक्तवत् । 

चर्ववदिति । 
इय कसुमव ती यप्युक्ता । नान्यः 

सुधतिः--श्चतिः 
पक्रमस् चतुर्थी श्रुतिः : भनपः 

सुखकेसरी-मेखरागः (कामवर्धिनीमेखजन्यः) 
(आ) सरिगमधनिस. 

(अवं) सनिभ्पधमगरिसनिधनिख. 
मज्ज 

1 | 
नन्ध्यावते षष्ठी मुना । 

मूैनां धवतो याति नन्वावर्ते यदा तव्ा। 
भामे सुखा सुविज्ञेय मूेना यमिनां भिया॥ 

इगृकुरप्रिया । पण्डितमण्डली । नादिमत्तय॒जाङकरो 

सुगतिः चारी 
` यक्ठाह्किदैक्षिणो यत्र ताठमात्न प्रसायैते । 

मुहस्सन्यापस्पौ च बामः सा सुगतिर्मबरा ॥ 

सुगन्धमारुतम्- मेररागः (हरिकाम्भोजीमेखजन्यः) 
(भा) सरिगमनिधम्रपधनिस. 
(अव) सनिधप मगमपगरिषस,. म 

सुदशनः 

सुधोपषी - मेखरागः (मवनीतमेटजन्यः) 
(आ) सरिसमपधनिधस. 
(अव) सथधन्निपमगममस, मज 

सुचरिम्- मेरकर्ता 
सरिग०्न्मपन्धनिस, 

सुजनप्रिया-मेररगः (धीरराङ्करभरणमेरुजन्यः) 
(आ) सस्गिमपधनिस. 
(अव) स्थधनिपमगमरिरगरिस, मल 

सुदशनः नृत्तबन्धः 
अथाष्टो प्तय: कायाः क्रिमिरष्टाभिरेव च। 
चतुष्षष्टिश्च मिलिताः नर्तक्यः परिकीर्विताः ॥ 
तत्र मध्ये श्रमौमेव छु्यात्पात्चतुष्टयम् । 
विहाय कोणपाघ्राणि चत्वार्यष्रौ च लासिका: ॥ 
केकारक्रमयोगेन चेछन््याोरखकाटकाः। 
एषं मण्डख्मेकलयमथ मध्ये तु मण्डले ॥ 
चतस्ःकोणगास्यक्त्वा कमात्पात्राणि षोडश्च । 
चक्रक्रमेण खेलन्ति चक्रवाकोपमस्तथा ॥ 
तवेश्च मण्डले बाह्ये भरारवन्मध्ये च कोणगाः। 
हातरिरादथ पत्राणि चरेयुअण्डठक्रमात् । 
भव कोणगतास्सबः मिथो चिनिमयान्विताः ॥ 
कर्बन्यो मण्डठे बाह्ये कूनःकङ्कणन् पुराः ! 
प्रातिरेोभ्यातुलेम्याभ्यां पाञ्लाणां यत्र नवनम् ॥ 
मध्यशथपानयुग्मानामत्र सवासु पङ्क्तिषु । 
सहं मध्ये चतुष्कोणक्रमाद्धिनिमयो भवेत् । 
वीरनारायणेनेवं प्रोक्तो बन्धस्सुदरौनः ॥ 

नेशः 

--देशीताङः 

दरतषद्कं गुरधेकः कथितश्च सुदशैने। 
००००००५ समोदरः 

सुदरेने द्रषद्कं गुः । ००००००5 

(्रषट्कं गुः--स्यात् ) मदनः 

प्रमन्थ; 

पदैर्विरुदतेननेश्च प्रबन्धस्षयात्सुदशैनः। 
अग-महः 

पदेश्च विरुदैसतेतनैः गीयते यस्सुदरीनः। 

न = 

म ध न यै 0 



चुदनम् 

सुदशैनम्- करणम् 

स्थानकं पाष्णिविद्धं स्यादङ्गलीष्रढठसच्चरौ । 
पादौ छुढनसंयुक्तौ पक्षवच्चितकौ कसो । 
चक्रभ्रमया सितं देषचेत्तत्सुदरौनम् ॥ 

सुषाकटर्छः | 

सङ्गीतोपनिषत्सारः, सङ्गीतोपनिषरसारोद्धारः, श्तौ द्वौ अनेभ 
क्रतो । राजरोखरगुरोः जेनाचधैस्यायं रिष्यः । 

सुधातमाच्--देशीतारः 
सुधातुमान् गरौपश्च । 
ऽ।15 

सुधान्धिः--संगीतयन्थः 
भयमसाकमहेन स्मरतः । 

सुभामनोहरी-(षीरशङ्कराभरणमेजन्यः) 
(आ) सगमगरिमपषनिस. 
(अब) सनिधपधनिमगरिस. मख 

सुनन्दा-भुकतम् 
त्रीण्यादौ यदि स्युरन्ते दवे च दीर्घे । 
ज्ञेया सा विधिज्ञैः नाप्नावे सुनन्दा ॥ 

शदे गलमाणा--एते गजेमानाः } 

मभ्यमाधमपाक्रोणां सीणां चेव विशेषतः + 
तारः पादाक्षुरेण स्यात्कक्कुमेन भयानके ॥ 

हरिपाङः 

ख क्ष्मणमः 

नान्यः; 

सुन्दरः-- गीतारङ्कारः (मस्यमेदः) 
दूवदवन्द्रं उघुद्नद्े ताले लिपुटसंज्ञके । 

सुन्दरो गीयते तेन वीरे चालद्धते रसे ॥ 
॥ सज्गातसारः 

--देरीतारः 

मद्वय सुन्दरः प्रोक्तो । 
ऽ55555 कुम्भः 

- वणोरुङ्कारः 
दविगीत्वादिखरयुर्म पुनः क्षिभ्र्रत्रयम्। 
गीयते यन तद्िद्धिः सुन्दरः स निगद्यते ॥ 

यथा-सरिसरिसरिग इलयायारोहः। व्युतकमस्तु गरिगरिगरिस 
इति अवरोहाच्च अगरोक्षवरोही च सुन्दरः । त्रिपुटताङानुगबत्ना- 
दढङ्कारत्वम् । संगीतस्चरणिः 

७३१ युधिः 

₹न्दरम्--करणम् 
उद्ेष्टतः क्रियापू कर्णक्ेत्रेऽकूपडवे । 
अन्योन्यपाश्रसंयुक्तावुत्तानौ बछितं वपुः 
रिरर्खपश्चवछितं सुन्दरं केतुदसढे ॥ देवः 
नामपादस्धितान्यस्तु कुश्िते जालुमस्तके । 
हस्ती च चतुरौ सम्यड्खीनौ पाशवेरिनो । 
भवेतां यत्र करणे सुन्दरं तदुदाहृतम् ॥ 

हरिषाखः 

सुन्दरवनभ्-मेररागः (मेचकस्याणीमेकजन्बः) 
(आ) सरिगमपनिस. 

(अव) सनिधपमरिस. मघ 

खन्दराम्बुधिः- मेररागः (कामवर्भिनीमेरुनन्यः) 
(आ) सरिपधनिस. 

(अव) सधमगरिगस. मल 

सुन्दरी-- रीवा 
तियक् चञ्चलता ग्रीवा सुन्दरीति निंगदयते । 
स्नेहारम्भं तथा यतने सम्यगर्थं च विस्मृते। 
सरसत्वेऽनुमोदे च सा मरीवा सुन्दरी मता॥ 

सुपुष्टा श्रतिः 
तारपच्चमस्य चतुधी श्रुतिः 

पा्वदेकः 

सुप्म्- व्यभिचारिभावः 
निद्रामिभवः सुप्म्। इन्द्रियविषयोपगम^मोहनक्षितिवङ- 

शयनप्रसारणानुकषणादयो विभावाः। उच्छासितसन्नगाब्नाक्षि- 
: निमीटनसर्वेन्द्रियसम्मोहनोस्खष्नायितादिभिरमिनयेत्। 

भरतः 

इदं माद्गु्तसवेरादिभिः व्यभिचारित्वेन नोक्तम्। मा 
गुशचसतु सुप्रसाने शोचमाद । सै चलक्षणमन्दर्ोच्यते। बिश्म 
इति स्वेश्चर आह | 

सुष्चिः- चितामिनयः 
खद्रेक एव निद्रायास्सुधिस्स्यात्। 
ऊर्ध्वभागे पताक द्वौ बद्धो तु तदनन्तरम् ॥ 
शिरसः परा्भागे तु पताकस्तु सितो यदि । 
सुप्चिभावे दशेयन्ति भरत्तागमवेदिनः ॥ 

विनायक 
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सुप्रकेतनः- (सूर्यकान्तमेलजन्यः) 
(भा) सरिगपनिस. 

(अव) समनिधपगरिस. | 

सुप्रतिष्ठा-धुवावृत्तम् 
चतुरक्षरा। भगणरुरू । हंसवहू (छाया) दंसवधूः । विनि. 

योगस्तु प्रतिष्ठावत् । 
नान्यः 

सुप्रभा- प्राकृते मात्ावरृततम् 
चतुमांधरिकः पश्वमान्निकः द चतुमाच्रिरौ । 
खः गः विरदष्कः 

श्रुतिः 

षड्जस्य चतुर्थी श्रतिः। 

सुभ्रसन्ना- श्रतिः 
मन्द्रनिषादप्रथमा श्रतिः। 

सुबला--मूडना 
नन्थावर्ते सप्तमी मूडैना । 

सम्मूढेति स्वरश्चान्त्यो यदा स्यारसुबखा वदां । 
मृगाणां वह्वभा निय वथा विरहिणामपि । 

पण्डितमण्डदी 

वादिमत्तः 

शस्या बङेति नाम नारदशिक्षायां टश्यते। भारेपेति नान्य- 
देषः नाम आ । 

यथा च रुल्षणस्थतिः ष्येरवयवैयुतम् । 
सुन्दरं देस्तु संभूतरोभं सुभगयुच्यते | सन्दर देसतु संभूतो खुमगयु (त 

सुभगा- श्रति 

निषादस्य द्वितीया शतिः । मण्डलीमते तारनिषाद्स्यष) 

सुमद्रः- मामः 

 भामब्दे द्रष्टव्यम् । 

सुभद्रा--पृवावृत्तम् (सपाक्षरम) 
द्वितीय च चतुथं च अन्योपान्त्ये तथैव च, 
यत्र पदे पु दीघांणि उष्णिक् सातु विरभ्बिता।) 

किरुम्बितेति सुभद्राया नामान्तरम् । 

णमि सुश्रक्षे--वने शुष्कवक्षे । जरगाः। 

मुमोहनश् 

सुमाण्डीरागध्यानम् 
शिरोप्रविन्यस्तसुवर्णु्मां सव्येच दस्त गजपुष्पमाखाम्। 
दवितीयहस्तेन सखीं गृहीतां सदाभजेऽहमन सायुभाण्डीम्॥ 

रागसाभरः 

सुमङ्गला पाते मातावृत्तम् 
चतुमात्रिकाः चरबारो गणाः गः 

बिरदाडः 

सुमनाः- प्रृते मालावृक्तम् 
चतुमात्रा गणाख्यः एको गुरः । 
छृटगस्य गगस्य च न प्रवेशः ॥ 

4 + 4 4 --ग् = विरहाष्कः 

सुमनोज्वी-मेरुरागः (खरहरप्रियामेरजन्यः) 
(आ) सरिगपघमधपनिस. 

(भव) समनिधपगरिस. 
मनन 

सुञ्चखः- देशीतारः | 
सुमुखेति बिरामान्त द्रतदनद्रालनौ क्षौ । 

००51515 । र्षमनः 

सुशुखी _ प्राते द्विपदी 
विषमा- द्रौ चतर्मा्निकौ गः । 
खमा ~ दौ चतुमांतरिकौ यः ॥ 

श्रुति 

प्रदजतृतीया शतिः। | जगम 
[ब 

सुमेध्री- मूर्छना 
जीमूतमामे षष्ठो मेना । 

धैवतस्य प्रमूषैताञ्जीमूताख्ये प्रज्ञायते । 
सुमेत्री मूैना नाम क्ञेया मित्समागमे ॥ 

वादिमन्तः 

सुमोहनम्--रृत्तकरणम् 
अश्वक्रान्ते स्थितिःपूै शिरस्तु परिवाहितम् । 
स्निग्धा दृष्टिसवा प्रोक्ता पतात दक्षिणः ॥ 

वामस््वथेपताकस्सयाश्वारीप्रो्ता सुमोहना । 
एवमङ्गान्तरे यत्न करणं स्यात्सुमेहनम् ॥ 



बुरकेतकी 

सुरकेतशी- मेरुार्ग ((्र्ुखप्रियामेस्जन्यः) 
( | ) सरिगमपधनिसः

, 

(अव) सधमगरिस. 
मज्ज 

सुरटारागध्यानम् 
पुम्बुरुवीणाहस्तां शम्बररिपुसन्निभे समासीनाम् । 
सुरटां खरगुणसुरटां कवचोष्णीषकधारिणीं स्मरामि ॥ 

| | रागसामङ्ः 

सुरटी-मेररागः (काम्भोजीमेखजोऽयरागः) 
खर्दीराग आरोहे छागयेवतवजेनम् | 

- छागो गान्धारः । 

- मेररागः (हरिकाम्भोजीमेखुजन्यः) 
(आ) सरिमपनिस. 
(अव) सनिधपमगपप्ररिस. 

परमेश्वरः 

मज 

सुरतरीलः--मवन्धः 
पदेपदे भवेद्रागस्तारस्यान्यः पदे पदे । 
यदान्ते सरपाटाभ्यां गेयस्मुरतलीलरकः ॥ 

सोमेश्वरः 

सुरतारम्भचन्द्रदासः- सूडपबन्धः 

जयमङ्गलतारेन पद श्वङ्गारनिभैरम् । 
गीरवा पाटाःस्वरास्तेनारच्यन्ते यत्न पके ॥ 

देवज्ञाखाभिषे रागे सुरतारम्भनामतः। 
नद्रहासप्रबन्धोऽयै प्रीतिद्कर्कमलापतेः ॥ 

कुम्भः 

सुरदयिता पवावृत्तम् 
आद्यचतुर्थे परनिधने यत्र गुरूणि प्रति चरणम् | 
गीतविधाने भवति हि सा पङ्क्तिष्ता वै सुरद यिता । 
हसजुवानो परिम विदो--हंसयुवा परिभ्मति ॥ 

भरतः 

सुरभिः- देरीतालः 
सुरभिः कथ्यते घनाः । चतुर्भिटेघुभिर्मितरः । 
ऽ5ऽ55ऽ॥॥ रक्ष्मणः 

षुरभिग्रिया- मेरुरागः (हरिकाम्भोजीमेरुनन्यः) 
(भा) सरिगपनिस. 
(अव) सनिधपमगरिस. 

भज 

७२३ उवच 

सुरमियुखी - धवावृ्तम् 
आदय चतुर्थदक्माष्टमस्तथान्ये च यत्र गुरचरणे । 
एकादओाक्षरगते च स्ण .प्रकृत्याश्रयाहि सुरभिभुखी ॥ 
पर्चृसकाटसुहसीदरेण फुल्लारविदसुरमियुही । 
परत्युषकांख्सुखशी तलेन फुह्ारविदसुरमिमुखी ॥ 

धुवायथाक्षरस्थाने तारुदेशस्तु पूर्ववत् । 
दिन्दोले सुरमिमुखी नायकानां प्रवेशजञे ॥ 

सुरबरारी-मेररागः (शुमषन्तुवराटीमेकजन्यः) 
(आ) सरिमपधस,. 
(अव) सक्षिपपषमगरिस. 

सुरसेन मेररण्ः (खरद्रपरियामेरुजन्यः) 
(शा) सरिमरगमपनिधनिस. 
(अव) सनिधपमगरिस. 

सुरारयः - मेररागः 
| गोरीमेलससुदूतो धैवतस्वरवर्जितः। 

अरीहणे रिहीनः स्यान्निषादादिः सुराखयः \ 
सर्यगेयः ] 

सुरुटी --उषिरवायम् 
हस्तद्वयाधिका दीपा ताररन्धचतुष्टया । 
मुखरन्प्रेण संर का दुश्ली श्रतिशोभना ॥ 

अस्या मुरीति नामन्तरः- । 

सुरेश्वरः मेखरागः (ऋषभप्रियामेरजन्यः) 
(आ) सरिगषपधनिस. 
(अदं) सनिधपमपगरिस, 

सुललिता श्रुतिः 
तारगान्धारस्य प्रथ॒मा श्रतिः। 

--प॒वाृत्तम् 
भआद्यचतुथं च त्वन्ययसुपान्द्य च यब्च गुरूणि स्युः । 
सुखुलिता क्ञेया-- पेछसि शम्भवे । प्रेक्षसि सद्धावम् । 

महोबिखः 

मज 

पाश्वे; 

भरतः 

सुबक्रा-मूना 
अस्याः सुखीति नाम नारदशिक्षायां हश्यते । 
गान्धारमूढेनादेव सुवक्ता मैना भवेत्। 
सर्वपापहरा सा तु प्रगीता हरसभिघौ ॥ 

(नन्धावतंमरामे तृतीया मूठेना) ्ादिमत्तगजाहु्ः 
इय नागवह्लभा (पण्डितमण्डरी) 



वद्मा 

इुवदना--र्विंशप्यक्षरवृत्तम् 
मरभनयभटगोः । 

सुच्णनाटरामध्यानम् 

भषतः 

हारी गीरोऽरुणर क् हिमसितवसखनोऽच्छपाटलोष्णीषः। 
छायनाटवराख्यः सु व्णनाटो भरो रसिकः ॥ 

ह्ायानार इति नामान्वरम् | 

सुवेणी --मेखकर्ता (रागः) 

सरिगमपधनिस. 

स॒वसन्तकः - सङ्गीतश्रद्गाराङ्गम् 

सन्तापकारको दिवसः | 

सुषिरम् 
सुषिश्चब्दान्मत्वनिप्प्रयये सति जायते । 
सुषिरं नाम- 

सुषिरमेकमाक्रादौ तुरुणइराब्द् उच्यते । 

भाकाडावासी पवनो व्यञ्जकरशशब्दसंहतेः + 
पवनेनाहते रन्ध्रे सुषिराणां. ततस्ततः । 
स्वरपाराटमकाश्राब्दाः उपक्तिमायान्ति सर्बडः॥ 

सुषिरवाद्यानि 
वैठाः पावः पाविकाथो मुरटी मधुक्ज॑थ । 
काह तुण्डकिन्यो च भुक्षा श्ङ्गमतःपरम्। 
शङ्धदेश्च सुषिरबाधथभेदाः समीरिताः ॥ 

भेदाः सुषिरवाद्यस्य वेशः पाश्च पाविका | 
सुरुली मधुकयारूया ततोर्सक्रा च काहला । 
तथा उणुकरिनी शङ्खा सङ्गश्चेयथ रश्चणम् | 

वक्षः पावः पोवकी च बुक्का ङ्गोऽथ श्ङ्किका। 
सि्टनादश्च रङ्खायाः सुधिरस्व भिदा मताः ॥ 

वज्ञ: पावः पाविका च मुररी मधुक्येपि । 
वक्रा शङ्खं तित्तिरी च शङ्खं च काहादयः ॥ 

सुषिरबाद्योत्पत्तिः 
धुव किर निजोधाने कीडासक्तः उष्वीपतिः । 
न ्रीपीच्छरूतिसंहादनिदाने मधुरस्रम् ॥ 

सोमसाथ; 

नान्यः 

कम्भः 

वेमः 

हम्मीरः 

भ्रीकण्टः 

७२४ 
कै युिरोतवनचि 

बतो वद्नगुन्नम्य वलन्नयननीरजः | 
कुर्वन्पूर्वमाकाश्चकासारं बिस्मितस्द। ॥ 
एतच्ोद्यःनमुदोमपिकस्वर मनोहरम् 
ुष्पन्धयेर्मदेनान्धैरन्धकारीक्द्रमम् ॥ 
विकासिङ्सुमोत्पी डचूडाभातरुसच्चवम् । 
प्रसरन्मधुनिष्वन्दसारिणीमिर्विभूषितम् ॥ 
परागपटलोद्धासिसिकतारङ्कतानिलम् । 
चकन्मलयरैलेन्द्रमन्दसा रुतवरिखितम् ॥ 
तत्रापश्यद् सावेकदे शे वराननेकञ्चः। 
पबनापूरितेरन््रैः खरपाटान् पडुष्वनौन् ॥ 
तेषामाकण्ये वेणूनां. .. . . .मर्मदध्वनीन् । 
ह्षाश्चयेरसबेशः प्रो वाचाहूय गायनान् 
श्ुष्वं सथुरसिगधमुचरतखरमण्डलम् । 
कारयध्व तु तस्वाङ्गान्गान्धर्वस्याखिछस्य च ॥ 
क्रियतां सुषिरातोद्यमिदमय मनोहरम् । 
हरप्रीतिकरं सवे सुपर्वश्नवणामृतम् ॥ 
ततस्तुम्बुरुुश्येश्च गन्र्वपतिमिस्तद्ा | 
अकारि सुषिरातोदयसुत्पारखरकारकम्॥ 
ततः शब्दादिभिः पाटान्स्यान्व्दिमिस्तथा । 
अनुकृलयाभ्यगायुस्ते सन्ततानन्द्निभेरम् ॥ 
तेषां गीतरसाखाद्मुढितश्च डाचीपतिः । 
्रादत्तिद्ा...... ताम् मनेः प्रीतिकरानथ ॥ 
एबमेतत्पुराञत्ते सुषिरातो्यमुत्तमम् । 
परवतिंतं च मर्वयंऽखिन्युनिभिभमेरतादिमिः + 

युषिरातोघम् 
बेशशचच्दे द्रष्टन्यम् । 

सुषिरोत्पत्तिः 
पुवं किक निजोयाने कौडासक्तः दचीपत्निः । 
भशीषीच्छृतिसंहादनिदानं मधुरखरम् ॥ 

ततो बदनमुन्नम्य चङ्न्नयननीरज्ञैः । 
कुर्वन्रपू्वमाकाराकासारं विस्ितस्तदा॥ 
एतचचोधयानसुदामपिकस्वरमनोदरम् ! 
ुष्पन्धयमेदेनान्धेरन्धकारीरृतद्रमम् ॥ 
विकासिकरुसुमेपीडचूडामतरुसच्चथम् । 
भरसरन्मधुनिष्यन्दसारिणीभिर्विभूषितम् ॥ 
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षरागपटसेद्धासिसिकताखङ्कताननम् । 

चरन्मल्यसेलेन्द्रमन्दमारुववीनितम् ॥ 

तत्रापश्यदसावेकदेदो व॑शाननेकडाः। 
पवनापूरितेर न्धः स्वरपाटान्पटुभ्वनीन् ॥ 

तेषामाकण्य वेणूनां छुर्बतां मर्म॑रष्वनीन् । 
हषोत् कभेरसादत् प्रोवाचाहूय गायनान् ॥ 

श्रृणुष्व मधुरस्निग्धमु्वरतस्वरमण्डलम् । 
क्रियतां सुषिरातोयमिदमद्य मनोहरम् ॥ 

हरप्रीतिकरं सवे सपर्वश्रवणामतम् । 
बतसतुम्बुरुमुख्यश्च गन्धर्वपतिमिस्तदा ॥ 

अकारि सुषिरातोदयमुख।रस्वरकारकम्। 
बतः हाब्दादिभिः पाटान्खयन्वश्यादिभिस्तदा ॥ 

अनुकृयाभ्यगायुसते सन्ततानन्दनिभरम् । 
तेषां गीतरसास्ादमुदितश्च शचीपतिः । 
प्रादात्तदा..-* “~ मनः प्रीतिकरनथ ॥ 

नण्भिः 

खुषुज्ा-- श्रतिः 

अन्दर्षभस्य तृतीया श्रुतिः। पण्डितमण्डटी 

सुसन्धिः -. देरीखास्याज्गम् 
ब्राखासारन्तरस्यापि बाचाद्ाय्यान्तरस्य च । 

यथा तद् दश्यते सन्धिः तथेव यदि नर्तकी ॥ 

नर्तने छुरुते यद्र सुखन्षिस्सोऽभिधीयते । 

भाण्डवाद्सपरथक् भाण्डवादयप्रात्त विचक्चमम् । 
ताखात्ताखीन्तसपराप्तौ यथा सन्धिने रक्ष्यते । 
तथा चेश्र्तकी चत्येस्सृसन्षिस्सोऽभिधीयते ॥ 

ज्यायनः 

सुखिग्धा-श्रतिः 
तारर्षभस्य द्वितीया श्रुतिः। 

षश्वकेषः 

सुखरा-रुतिः 
 जैवदवस् प्रथमा श्रुतिः। सण्डरीमते तारपञ्चमस्य चतुधी श्रतिः। 

तोमः 

` शकरः खरजातिः 

पव्वाराद्धिचतुर्भिश्च स्वरैस्सुकर उच्यते । 
भोमाक्तम् 

करस््षा- खी 

दीघप्रछोदरमुखी रोमञाङ्गी बखान्विता । 
खसंक्षिप्रङ्खाग च कन्द्मूरुफढप्रिया ॥ 

छृष्णादंोस्कटमुखी पीक्रोररिरोरुहा । 
हीनाचारा बह्मपत्या सौकरं सत्वमाभिता ॥ 

घक्ष्मः. - सगतिः 

भादम्बनगुणसथयातसंसकारस्यानुनर्तनात् । 
अनुयाति विहीना यः स सुक्ष्म इति कथ्यते ॥ 

शारदातनः 

गरस्मा-श्रतिः 
तारषद्छमस्य द्वितीया श्रुतिः। 

दचकाभिनयः 
प्रक्ष वा परोक्ष वा छोके सथाबरजङ्गमम्। 
हस्तेर्वा षादसेदैवी विना सम्भाषणादिक्ष् । 
संसूजितं जनैर्नौज्ा सुचश्छभिनयो मतः ॥ 

छवी - करणम् 
कश्चित पाद ुरिक्षष्य थापयेद्रमिमस्रश्न् । 
तरिष्छः खटको हस्तो वक्षसि स्यत्तिथा परः ॥ 

रिर क्षेनेऽखपद्मश्च तथेनाङ्गान्तरं मात् 
करण सुचिसंजञं तद्रदितं विस्मये विदा ॥ 

--चारी 
जद्काफुद्ितपादस्य समुर्क्षप्य प्रसाये च । 
जान्वन्तमूरूपयेन्तमपि वा धरणीतले । 
अग्रेण पातयेरपादं यत्र मची भवेदसो ॥ 

~ देरीचारी 

एकस्य चरणस्योरप्रष्ठपा्चन संख्श्चन् । 

तीक्ष्णाप्रभसताङ्किभेदमर सूची भवेसदा ॥ 

~~ करन्यापारः 

ख एव सुचीसंज्ञः स्याद्भाविवाक्योपजीवकः । 

बची 

पावे 



दूय 

--देीमण्डरम् 
स्थित्वा पादाप्रयुग्मेन जायुनैकेन पारवतः । 
संरशद्ुतलं पाश्च सूचीमण्डलमीरितम्॥ 

पदः 

उरिक्षपरपाण्णिभागस्सन् अङ्खघठाग्रेण संखितः। 
दक्षिगश्चरणो यत्न वामस्खाभा विकश्थितः। 
असे सुची प्रयोगोऽस्य इष्टो नूपुरबन्धने ॥ 

चये विलासावश्थितावपि । 

व॒ङ्गवस्तु समाकपें मुखचुम्बिजरे भवेत् । 

घचीग्रहणक रा-क 
तत्र पूर्वर चनिका 

अञ्जनग्र्णेनापि यन्मुहूते न वीक्ष्यते । 
लोचनं जगतां सारं किं पुनस्सूचिशप्रहे ॥। 

निधाय पाणी मुषि यल कृतवा 
पर्छभ्वनोरिक्षप्तवदा सुखामे । 

वेत्रेण गृह्णाति धरानिषण्णां 
सूचीं स सूचीभ्रहट एष उक्तः ॥ 

प्रचीुखः- हसतः 
ङ्व प्रसारिता यन्न खटकामुखतसजनी । 
हस्तस्सुचीगुखस्सस्यादमिनेयमिषशेरपते ॥ 
शस्मे चक्रामिषे कुम्भकारोपकरणे तथा । 
रथाङ्गे जनसंघाते अमन्ती तञैनी भवेत्॥ 
अरध्ववक्ताधोमुखी च निजपान्गतठा तथा | 
पाश्वोन्तराश्निजै पार आयन्तीं च क्रमाद्भवेत् ॥। 
पताकायां भवेदृष्वां साधुवादे च दोिता । 
बकःवे तजेनी चेष्वो नासास्था शरासवीक्षणे ॥ 
अधस्तके पाशवयुक्तं संयुक्ते विरहे पुनः। 
वियुक्ते च विधातव्ये शाङ्गदेवेन कीरटिते ॥ 

छ्चीवक्रः--दसः 
तजनी बक्रिता चैव सुची वक्रो विधीयते । 
पाश्वभागे तु यो हस्तः सिन्निणीफटदरीने ॥ 

७३६ तच्छनतस्नू 

पिककांकषकादीनां पक्षिणां च निषटपणे । 
नासापा् तु यो हस्तः नासिकाभरणे स्मृतः ॥ 
करणस्थले तु यो हस्तः कर्णभूषणद्रने । 

नाग्धद्णे पुरोमुखः पुरोभागे चेोष्स्य मुखदरीने । 
सूचीवक्रार्यदस्तस्य विनिथेगेो नियुञ्यते ॥ 

सचीवक्रखस्तिकहस्तः 
करढयेन सृच्यार्यो किञ्चिद्करौच संयुतौ । 

विप्रदासः सूच्वीवक्रस्यस्तिकाख्यो भरताविमिङच्यते ॥ 
न भयुग्मस्मानके बध्वा सुची वक्राख्यस्वस्तिकम्। 
व युग्मं दरयन्ति भरतार्णववेदिनः ॥ 

सची विद्धः- अङ्गारः 
धथेसूची विश्िप्रावर्तनिकुटकोरूढताक्षिप्रोरोमण्डककरिहस- 

कटिछन्नानां नवानां करणानां कमासप्रयोगे सुची विद्धाङ्गहारः। 
शाः 

खचीविद्धम्- करणम् 
सूचीपादेोऽन्यपाष्णिखः यृक्षःसखः-खटकामुखः। 
पक्षवञश्चितकोऽन्योऽधेचन्द्रो वा करिभाभिवः । 
हस्तसस्याथन चिन्तादौ सुची विद्ध तदिष्यते । 

निभः ज्याकनः 

सुची विद्धं तदाश्छिषटं अन्यासक्तखनायकम् । 
सखीमुखात्तदा श्रूरवा द्धितायां विनियोजयेत् ॥ 

रत्मणः 

मण्डलम् 
वामस्तु चरणस्सूचीं स्रमरीँ चाथ दश्चिणः। 
पाचेक्रान्तां तु बामा्विरतिंक्रान्तां ततःपरम् ॥ 
दृक्षिणाऽद्धिस्तथा सूचीमन्योपक्रान्तचारिकाम् । 

 - पाश्वकान्तां दक्षिणस्तु चरणः कुरुते यदा । 
तद्। तु सूत्री विद्ध्य मण्डलं तद्विदो विदुः ॥ 

विगप्रदासेन चरी: पादाव्यदयासेनोक्ताः | ॥ 

शार्गः 
सूच्यन्तरम्-उदयु्तिकरणम् 
करणे यत्र यत्रान्ते समसुच्यादिसूचिषु । 
एकं फुयात्तदा तनत्सुच्यन्तमिति कथ्यते ॥ 



सुच्यासयो 

भदूर्विंषमखण्डादिसुचीनां चात्र केचन । 
` यस्य यस्य विरामे तु सूचीं रच्येत किच्न। 

तत्तत्सूच्यन्तमिस्युक्तं करण मृत्तकोविदैः।) 
ज्यायर्चः 

.सरच्यास्यौ-- रृत्तहसतः 
संरप्रमभ्यमाङ्गष्ठो तियेक्भ्रसततजेनी । 
चतुरश्राछृतिं यद्वा खस्तिकाकारतां गतौ । 
सूच्यास्यी सपेशीषाँ वा प्राहुस्सुचीयुखो करौ ॥ 
मध्यत्रसारिताङ्गषठो करौ भुजगश्षी्षकौ । 
विच््युतस्वस्तिकौ के चिद् चुस्सूचीमुखवाविति ॥ 
कुत्वा पताकौ प्रथमे व्यावृत्तपरिवरतिंत। 
यद्वा प्रसारितो भ्रान्त्वा ततस्सूचीमुखो कसो । 
छुयादिति विदोषक्ञाः के चिद प्रचक्षते ॥ 

विग्रदाघः 

सृडग्रबन्धः | 
तारस्सव्लारिका यत्र पाटादिरहिता यदि। 
आद्यन्तयोः पाटवे तु युतास्ताखा यटच्छया ॥ 
सूडमध्यप्रबन्थोऽयं ख्यातो दत्तिरुसम्मतः 1 
ताला नवादिका यत्र बद्धाः पाटादिवर्जिताः । 
सृडप्रषन्धः कथित एकरागनिवेरितः ॥ 

कृष्णदासः 

व्रडादिगीतनत्तम् 
कृता बागगेयकारेसतु ये गीतास्सूडतातः। 
तेषां भावानुसारेण नृत्त स्यात्संप्रदायतः। 
सूडादिगीतयृत्त तत्कथितं पूर्वसूरिभिः ॥ 

प्त्करतः-- धासः 

वेदनो सूत्छृतस्स्या्त । भकोकः 
ल्छृते बेदानादिषु । शब्दानुहरणे वक्ता्याज्ये वायो च, 

इति निम्नकृतस्सूत्छृतभेदः। ॥ 

च्लकम् 
तरकस्याप्यधः करिभूषणम् | 

कण्ठभूषणम् 

गुच्छप्रीवा सूत्रादितया प्रसिद्धम् । 

चतधा 
सूत्रं धारयतीति सूब्वधारः। सूत्रमिति प्रयेगस्थानुक्षनं । 

सागरः 9 | 

नर्तनी यकथासूत्न प्रथमं येन सुच्यते । 
रङ्गभूमिं सभाक्म्य सूत्रधारस्स उच्यते ॥ 

प्रनरीला-मेररागः (धीरशङ्कराभरणमेशजन्यः) 
(भा) सरिमपनिधनिसख. 
(अव) सनिधपमरिगमस, 

परबाली--रागः | 
सूरबाली च देश्ाख्या मालेयं पहता ह्यपा । 

प॒रविक्रमः- मेटरागः (मेचकस्याणीमेरुजन्यः) 
(भा) सरिगमपमधनिस 

(अव) सनिधमगस. 

सुकान्तः- मेरुकर्ता (रागः) 
सरि०्न्गमण्पण्थन्निसः 

घयैक्रान्तेः- तानः 
प-खोपः ~ षाडवः। 

मगरिसनिध,. 

घयैप्रकाशचः- प्रबन्धः 
खण्डैद्ोदशाभिरसयैप्रकाञचः परिकीर्तितः । 
रागैस्ताटेः स्वरैः पटिर्विर्दैसतेश्नकैः पदैः । 
सुय देवस्तवैयुष्छो गातृनेठृविभूषितः ॥ 

ष्रथेमणिः- मेल्रागः (सूर्यकान्तमेटजन्यः) 
(आ) सरिमगमपधनिस. 
(अव) सनिधमगरिस. 

प्रयेदस्तः 
उद्वष्टितप्रपञच्चश्च ्रमणोत्सूबिकाकरः। 
सूयां संप्रयुज्येत कचिद्लोकेषु युज्यते ॥ 

घ् देशीक्तम् 
एकः समस्थितः पृष्टे द्विवितस्तिः पुरःपुरः। 

सृद्स्थानकमेतस्स्यदेवं चरणरक्षणा ॥ 

सूक. 



पुरतः परिषो वामः पताकोऽन्यस्तु पादर्वतः । 
द्क्षिणध्रमणात्सृह द्विशिवारं चरेत्ततः \\ 

इति ऽवाउदृत्ते सूड्लक्षणम् । 

- स्थानकम् 
मन्दानिटवलदोपशिखिवाङ्गस्य चालनम् । 
सुल्धञच्देन तस््व्ञेनेदेस्तत्प्रतिपाद्यते ॥ 

घटपम्- देशीनेततम् 
किन्नरीतारसंयुक्तं तेनराब्देन नर्तनम् । 
सद द्रादियुतं यर्थ्यात् सुष्टुप तन्निगयते ॥ 

सुकानुगा - रसना 
या जिह्वालेदि सक्तां सा प्रोक्ता सृक्षानुगा रुषि । 
स्दु भक्ष्ये चेव मन्ये ज्ञेया अभिनया अपि ॥ 

सेनाग्रणीः- मेररागः (सेनावतीमेरजः) 
(आ) सरिगमधनि-स. 

(भव) चधपमगरि-स 

सेनापतिः 
कीडवान्सयसंपन्नः यक्ताखस्यः भियं वदुः । 
पररन्प्रविधिज्ञश्च याताकालविरोषवित् ॥ 

अर्थसाखार्थतत्वज्ञो द्यनुस्कतः छुखगतः । 
दे्ञवित्कारुविश्चैव भवेत्सेनापतिगैणेः ॥! 

सेनारवः- मेररागः (नरभेरवीमेरजन्यः) 

(भा) सम गमपधनिस्, 
(अव) सनिधपमगरित. 

सेनावती- मेर्कतां (रागः) 
सरिन्गन्मन्पघनिन्न्स 

सेका 
बड़रयङ्गखायामा त्रिशदङ्गलवेष्टना । 

समाङ्गा सेटुका प्रोक्ता बीजदारुविनिर्भितवा ॥ 
सजनी मात्रके फुयोदछामण्डलके ददे । 
खष्टली च्मणानद्द्रादशचाङ्ग विस्त ॥ 

षट्न्प्र र्जुभिबेद्धे वामतन्त्री सुगर्भितय्। 
वामस्य वामहस्तेन सन्य कौणेन वादयेत् ॥ 

सैन्धकरारौ 

धिकारो दक्षिणे तुन्दे क्वि कायो वामवक्तके | 
देवतानर्तैने यस्थावादन परिकीर्तितम् ॥ 

सोमेश्वरः 

--अवनद्धवायम् 
सेका बीजडृष्षोर्था दरधय षर्र््िल्द्ङ्गला 
परिधौ सन्निभा कायो विदरद्धि्धि्रदङ्गला ॥ 

समा दशाङ्कले वक्ते मितवेकादश्ाङ्गरेः । 
नद्धन्य तदलीभ्यां तेऽधिकाभ्मामङ्गलेन तु ॥ 

वीजं वर्यदन्द्र तजैनीस्थौल्यसंयुतम् । 
सरन्धषटूकं विभ्राणा वक्तयोस्तच्च रज्जुभिः ॥ 
रन्ध्क्षिपटेदं बध्वा वादययवादनके विदैः । 
सेदलुकावामवदने वन्तिकागर्भिते सति ॥ 
वाद्या वामकरेण स्यादक्षिणे वदने तथा । 
दक्षिणेन सकोगेन खिकायो वामवक्तगः। 
धिकारो दक्िणे वक्ते सुख्यपाटबिभूषिता ॥ 

सेकतरञ्जनी-मेररागः (वकुरखमरणेमेरजन्यः) 
(आ) सगमपधस 
(अव) सनिधमगरिस. मज 

तैन्धव॑ः- मेररागः 
शुद्धमेखद्धवः पृरण्ये धवतादिकमूकैनः। 
आरोहे गनिवजेस्ध्याद्रःगः सेन्धवनामक; । 
अम्रेडितस्वरेयुक्तः स्फुरितेन च ओ भितः ॥ 

भहोबिः 

छद्धमेड इति । सर्वेश्वरः शुद्धा इयर्थः । आरे डित खर् इति । 
अज्ङ्कारविरोषः। स्फुरितेनेति ! तन्नाम्ना गमकेन। सर्वङाङोयः। 

सैन्धववरारी--उपाङ्गरागः 
ममन्द्रा बहुगान्धःरा षड्जयेवतकस्पिता । 
बरारी सेन्धवी तदङ्ैः शर्करे संप्रयुञ्यते ॥ 

महमा 
राग 

भाषा स्यात् सैन्धंत्री नाम जाता मालवकैरिकात्। 
तदङ्ग गायकेर्ञेया सेन्धवीयं वरारिका॥ 
षद् जारन्याससयुक्ता समन्द्रा सपकस्पिता । 
गान्धारवहूखा तज्ञः शङ्गारे विनियुज्यते ॥ 

जगदेक 



सैन्धविका 

त्र सेम्धवपूर्वासौ वराटीति निगद्यते ¦ 
अंशन्यांसी भवेरषद्रजाजनाता माख्वकेशिकात् 

षडूजमन्द्रा कम्पिता च षडजधेवतयोस्तथा | 
गान्धारखरभूयिष्ठा सगविद्धिरुवीयते ॥ 

सैन्धविका-रागः ` 
षडूजाश्कम्रहन्यासा दयक्तपच्चमसप्नमा ! 

मध्यमस्वरबाहुल्या सेन्धवी केरिकाश्रया ॥ 

हरिः 

नान्यः 

नषादस्वरसहिता पश्चस्वरपेशला तु सैन्धविका । 
माख्वकेरिकजनिता सांरान्यासम्रहा भवति ॥ 

सैन्धवी-राग । 

ततरस्यास्सिन्धवी नाम भिन्न षड्जसमुद्धवा ) 
भोडवा धेवतन्यासग्रहांशपरिजोिता । 
सरेण पश्चमेनापि च्षसेण विवर्जितः ॥ 

भथस्यास्तन्धवीरागः र क्षरागसमुद्धवा। 
षादूजान्ता मध्यमाश्च च मन्द्रद्यानसमाश्रया । 

भओड्धवा हीनतायसौ गान्धारे परिकीर्तिता ॥ 

कल्यप्ः 

हरिः 

धेवताशचग्रहन्यासा पञ्चमष॑भवर्जिता । 
गान्धारमध्यमोदारा सेन्धवी परिकीर्तिता ॥ 

सोमेश्वरः 

भपरा सन्धवी स्याता शुद्धपव्वमसंभवा । 
धपन्यासम्रहादोषु तथा षड्जसरार्मिका ॥ 

तार्षभा षद्रजमन्द्रा निप्रादेन विवर्जिता । 
ऋषभे सेन्धवे दीप्ता सैन्धवी स्यापिता बुधैः ॥ 

दरिः 

पश्च मारम्रहन्यासा पन्यासा यक्तसप्रमा । 
महात्रतिकतानाद्या हष्यकामृष्ेनान्विता ॥ 

कस्पितेगेमकेर्यक्ता स्वरसाघुयेबन्धुरा । 
रिषभस्वरबाहुस्या सन्धवीदयमिधीयते ॥ 

नान्यः 

रिषभोत्कटेन रम्यापन्यासांशेन संयुक्तो । 
यक्तनिषादेगमकेस्सेन्धविका सा सदा तु स्यत्॥ 

करयपः 

परिहीना तारमन्द्रो मन्द्रषड्जष्वनिस्तदा। 
सखररद्कनसंयुष्ता सैन्धवी परिकीर्तिता ॥ 

नान्यः 

१.९ 

सेन्धवी सिन्धुजेति सिद्धा । 

सैन्धवीरागध्यानभ् 

पञ्चस्वरा नुगमकेस्सर द्टनयोजितैः संयुक्ता । 
रिपहीना सेन्धविकाभवति सदागमकरवा ॥ | 

करदयपः 

सेन्ववी पञश्चमाल्नाता व्रहांञन्यौ पञ्चमा | 
मभ्याहदृध्वतो गेया आअङ्गारे करुणेऽपि च ॥ 

नारायणः 

भिन्नषद्जस्य भाषाया सन्धवी सेन्धवी श्रता । 
१, + 

धेवतांसम्रहोपेता यैवतन्यासभूषिता । 
भोडवा रिपदीना च देशीरागस्तु सैन्धवी ॥ 

जगदेक 

वद्ध जग्रा शकन्यासा पूणां सेन्धविका मता । 
मूखेनेत्तरमन्द्रा च केशि. .-... बया मता । 
रिहीना तु भवेदित्थं रसे वरे प्रयुज्यते ॥ 

दामोदरः 

उपाद्धा सन्धधी चान्या त्रिधा षट्ूजसमन्वितः | 
मर्दन. 

--भषारयः 

षड्जग्रहाशिकन्यासा षडजग्रामचरताश्नया । 

गनिहीना पभूयिष्ठा पमन्द्रा तारपच्चमा ॥ 
सर्व॑भरावनियोगाहां जाता माटवकेदिकात् 
ओडवा सेन्धवी भाषा कारसेनेन वर्णिता । 
एतामाचष्ट संपूणां या्ठिको मुनिपुङ्गवः ॥ 

-- मेख्रागः (खरहरमियामेखजन्यः) 
(आ) निधनिसरिगमपधनि, 

(अव) धपमगरिसनिधनिस,. 

सैन्धवीरागध्यानम् 
धद्भजम्रदांरकन्यासा पृण सेन्धविका सता । 
मूेनोत्तरमन्द्रा्या केश्ित् षडूजूया मता । 
रिहीना तु भवेदि्थ रसे वीरे भ्रयु्यते ॥ 

लिशूटपाणिः शिवभक्तरक्ता रक्ताम्बरा धारितबन्धुजीवा । 
प्रचण्डकोपा रसवीरयुक्ता सा सेन्धवी भरबरागिणीयम् ॥ 

दामोदरः 

उच्वतनुस्तनुरतलञंधने शो्णाडुका च्रिशूाङ्का । 
गौरी करिगतिरमिमतयुता सेन्ध्यति्कद्धा ॥ 

सोमनाथः 



+ ® 

न्धवीदेश्ष - रागः 
1 से 4 

समन्द्रा रिपदीना सयात्सन्धदा...... | 

टद्घरागोद्धवा सान्दरेगेमकेरेङितव्वेः ॥ 

भिन्नषद्रजसयुदधूता रिपहीना च सेन्धवी । 

निषादपेशडा ज्ञेया मन्द्रपैवतभुषिता ॥ 
् मोक्षः 

सैन्धवीवरारी - रागः 
वादी सेन्धवी भूरिगान्धारा सघकभ्पिता । 
श्रीहम्मीरेण कथिता शङ्खारे मन्द्रमभ्यमा ॥ 

हम्मीरः 

--प्रथमरागः 

सैन्धवी भुरिगान्धारा षड़जधेवतकभ्पिता । 
सन्यासांगान्युपाङ्गानि वरस्या: कथितानि षद् ॥ 

मोश्चः 

सोक्ासा--नासिका 
यो्छृष्टमारुता नासा सा सोषासेोदिता बुधैः । 
उखसेस्सोरमेष्वेष दीर्घोद्धासविधायिषु । 
निर्वेदा दिष्व तिङयमावेषु विनियुज्यते ॥ 

मदोकः 

[॥ 

सोत्कम्- दनम् 
सोरक तयश्च दूरेण रहयमुदिश्य धावति । 

दूरं धावति यस्ेम्णा तत्सोः्कमिति कथ्यते ॥ 
शारदतिनयः 

सोत्कम्पम्- ददनम् 
सोत्कम्पं तयदुलखोखतारा पक्ष्म सर्वतः । 

शारदातनयः 

सोतप्रासम्- दरोनम् 
परोत्सुक्य चिमाव्येन यत्र सोसपरासमेव तत्। 

द्ारदातनयः 

मोत्साहम्--गीतगुणः--रञ्नगुणः 

गाढताऽऽरभदीवृया वीरसद्गरबर्णनम् । 
उश्चनी चस्वरं गीतं सोतसारं रुरबहभम् ॥ 

| सोमेश्वरः 

सोत्युकम्--दशेनम् | 
दष्टे तु भूयो भूयोऽपि दशनं सेस्सुकं सतम् 

सोमकीर्तिः 

सोपानकम् _ मात्रर्म् 
पद्व भाः, म्. गाथा च विरा 

सोमः- तान 

मध्य मभ्रामे गदहीनषाडवः | 

सनिधपमरि,. कुम्भः 

सभ्यमग्रामे रिवर्जितषाडवः | 

निधपमगस. कुम्भः 

~--रागः 

सोमरागोऽथ षड्जं रप्रहन्यास तमन्वितः। 
मध्यमे भन्द्रतयोऽयं संपूर्णस्सप्तभिस्स्रैः । 
गान्धारे च निषादे च वहुव्वे समुपागतः ॥ 

दरिः 

निषादहीनः षड्जादिः. - -मभ्यमकम्पितः । 

अवराद सगान्धारः सोमरागस्तु षाडवः ॥ 
सोमेश्वरः 

जातिन्यासग्रदांेषु षड्जो बीरे घनागमे । 
निवारपन्निबाहुस्यः सोमरागोऽग्रगीयते ॥ 

अस्य मूर्तिस्तु चन्द्रिकायाम् 

निजाङ्गनां वक्सि शाययित्वा 
कलङ्कदम्भात्सुरतश्रमाताम् 

स्खत्करः सारसटोचनश्रीः 
कामात्सुघापाण्डर एष सोमः 

नारायणः 

षट्ञे षाड्जीभवः षड़जग्रहान्दो निगोत्करः । 
सोमरागस्स्मृतो वीरे तारमध्यस्यमध्यमः ॥ 

हम्मीरः 

सोमकीर्तिः -देरीताट | 

सोमकीतिः एतो (गुरुलघू ) द्रुतौ नमगणापि । 
551००155 सोमराज: 

-- प्रबन्धः 

वसन्तो गूजरी चव देवाला च तोडिष्छा । 
पञ्चमश्च घनारी च रागो गोडश्च सप्तमः ॥ 
षड्जादिम्वरयोग. स्यात्पदादौ च खराक्षरम् । 
यत्र श्री सोमराजेन सोमकीर्तिस्छकीर्तितः ॥ 

अत्र चच्वत्पुटस्ताखो नन्दीनाम तथापरः | 
सिंहनन्दनसंज्ञसतु प्रोक्तः प्रतापदोखरः ॥ 

4 ॥ + 



सोमनाय ट 

जयमङ्गर इद्यन्यः सोमवल्लभ एव च| 
सोमकीर्तिः कमेणते वसन्तादिषु सप्रसु ।! 
सोमकीर्तिप्रबन्धोऽय गीयमानो यथाविधि। 
नेतः श्रोतुश्च गातुश्च जायन्ते सर्वसंप्ररः 

. पोमरराजः 
सोमनाय 

नाट्यचूडामणिकता । काटः । 540 

सोमरागः--रागः 
षड्जोरा्च ग्रहन्यासो मन्द्रवारश्च मध्यमः। 
निगोत्करश्च पूर्णश्च सोमरगोऽभिधीयते । 
श्रीरागाङ्ग भवेचासे वीरे च बिनियुञ्यते ॥ 

अगे; 

अंङन्यासग्रहधृतषडजः पूर्णस्य षद्रजिकाजातः। 
यस्तारमन्द्रमभ्यो गनिषद्रजः सोमरागोऽसौ ॥ 

नस्य; 

अदो न्यासे प्रहे षड्जः मध्यमस्तारमन्द्रयेोः। 
भवेत्पव्वसमः पूर्णः सोमर गों निगोत्कटः ॥ 

मतङ्धः 

परह शन्याससन्मन्द्रतारमो निगयोबेहुः । 
श्रीरागाङ्गे सोमरागः पूणो वा वीरसंश्रयः॥ 

सोमरीजः 

ग्रामरागः 
निषादषं भगान्धारबहुषडजप्रहां शवम् । 
सोमरागो रसे वीरे तारं मभ्यस्थमधभ्यमम्। 
षड्जे षाड्जी समुद्धतः सदा प्रा्ञैः प्रगीयते ॥ 

। भटूमाधवे ॥ 

सोप्रनाथः 
षष्टयुत्तरनवरातमेखान् शुद्ध विङृतसवरभेद प्राधान्येन भ्रस्तां 

कृत्वा जगाद । तेषु बयोर्विंतिमेखा एव गायकरोके भ्रचारे 
वर्तन्त इति तेषामेव टक्षणमवोचत्। मुखारीमेः प्रथमः । सर्वे- 
राः द्धा: । रेवगुक्तिमेखो द्वितीयः। गोऽन्तरः। (ओडवः) 
सपौ टुत्पो। तवृतीयस्सामवराीमेटः काकली निषादः | 
शिष्टाश्डद्धाः । चतुर्थस्तोडीमेखः । गस्साधारणः । निःकैडिकी । 
रिष्टा्डुद्धाः। नादरामक्री चतुर्थमेडः। गस्साघास्णः । निभ- 
दुषद्रजः ! (सेमनाथेनाङ्गीकृतो विछतनिशादसेदः) षष्ठे भेरव- 
मेखः। गोऽन्यरः निःकैशीकी । रिष्टादशद्धाः। वसन्तमेढ- 
स्यश्रमः । गोऽन्वरः। काकलीनि. । रि्माःञान्दाः । असन्न 

सोमराजदेकः 

भरवी मेखोऽष्टमः। गेमदुमभ्यः ¦ अय वेदोऽपि सोमनाश 
कर्पितः) निकेरिकिः। पो टलप्रः। शिष्टाः शुद्धाः । नवमे 
मालवगलमेः । गोद्धदुमध्यः । निःमृदुषड्जः 

द्रामोरीतिगोरमेरः ¦ धश्तीत्रतरः । 
निःकरिकी । 

एकाद मेर भभीरनाटः । रिस्तीत्रतरः। गस्साधारण्ः । 
निश्ेदुषड्जः। अन्ये शुद्धाः। हम्मीरो द्वाद मेः । रिस 
तरः! गोश्दुमध्यः ! नि्रदुष्डूजः ! अन्ये शुद्धाः । 

ञ्ुद्धवराटी तयोदश मेडः । गस्साघारणः । मस्तीत्रतमः ! 
निरदुषडजः । अन्ये शुद्धाः युद्धनासक्र चतुदै्लो मेल: ! 
गोमदुःमध्यः! मस्तीत्रतमः। निर्युदुषरडजः। अन्ये शुद्धाः 

श्रीरानः पञ्चदशो मेटः । रिस्तीवः | गस्साधारणः } धस्तीत्रः | 
निःकेरिकी । अन्ये ञुद्धाः। कल्याणीमेकः षोडशः । रिस्तीत्रतरः ! 
गस्साधारणः। मोखदुपक्मः। निमरदुषड्जः। अग्ये जुद्धाः 
काम्भोजीमेरस्सप्तदशः ! रिस्तीत्रतरः ¦ गोऽन्तरः। धस्तीत्रतरः। 
निःकाकली । अन्ये शुद्धाः । मह्यारिमेरोऽश्ादश्चः । रिस्तीत्रतरः । 
निम्रेदुषडजः ¦ अन्ये शुद्धाः । रिथौ तीत्रतयौ । 

सामन्त एकोनर्विरो मेः । रिस्तीत्रतमः । गोऽन्तरः ¦ धस्ती- 
त्रतरः। निषादः काकली । अन्ये शुद्धाः ¦ रूणांरगोख्मेखे विः 
रिस्तीत्रतमः। गो मृदुमध्यः। धस्तीत्रतरः। निःकेशिकी । अन्ये 
दधा: देशाक्षीमेर एकविंशः । रिस्तीव्रतमः । गो मदुमध्यः । 
धरतीत्रतरः) निमेदुषडजः। अन्ये शुद्धौ: । श्ुद्धनारो दार्विज्ञः 
रिस्तीत्रतमः। गो मृदुमध्यः ¦ धस्तीव्रतमः। निभैदुषड्जः। 
धन्ये शुद्धाः । सारङ्गमेर्योर्विशः । रिर्तीत्रतरः । गस्तीजतमः। 
मो मृदुपच्चमः। धस्तीत्रतमः। निखेदुषड्जः। भन्ये शद्धाः। 

एतेभ्यो जन्याः प्रषानरागाश्चतुःपच्चारत उेयनायरुष्टिलाः 
तत्तद्रागप्रसङ्े रक्षण दत्तम् ¦ वीणारुक्षणेऽस्य ख्वरश्रुतिस्थापनौ- 
क्रमो वर्णितः | सहोबि् 

सोमरागः 
सोरुरागश्च रागाङ्ग। निषादैः परिपूरितः । 

-मेरुरागः (घेनुकसेखजन्यः) 
(आ) सगमपनिष. 
{अव्) सधपमयमरिगरिस. त 

सोमराजदेवः 
सङद्वीतरन्नाबङिकारः चापोत्कटवेरीयः क्षियः स्यति 

सोराष्टदेञाधिपत्योः अजयपारमीमदेवयो वैत्राधिपतिरासीत 
न्प्न्य" स. 0 11 यद दानिन निनि दज, + | 



सोमवहछभः 

द्विजानां विदुषां दारिद्रथापहारीति असक्दुक्तम्। अस्य पिता 
छगदेवः। सः सिन्धुदेश्ञाधीश्च समरे जिगायेति ज्ञायते । 

पसौीमबह्भः-देशीतारः 

मगणे। नगणश्चैव द्रुतौ हस्तो गुरुः धतः । 

उच्छः श्री सोमराजेन तारोऽय सोमवहभः । 
ऽऽऽ ००55 सोमराज: 

भरवन्धः | 

स्वरास्सप्राङ्गपाटश्चि माङिनी छन्दसा परम् 1 
सेमवष्ठभतालश च्रिताङस्तोमको अपि ॥ 

गातृनेवृप्रबन्धानामामोगे नाम सूत्रिणि । 
सोमवष्ठभसंजञे स्यास्मबन्धे बन्धदहारिणि ॥ 

सोप राजः 

सोमविटासितः- मेलरागः (चक्रवाकमेरुजन्यः) 
(आ) सरिगमघनिम. 
(अव) सनिधपमगस. 

सोमेश्वरः 
अभिलपितार्थचिन्तामणिकारः । चरिभुवनमह्वस्य पुवः । 

धनेन यविक्रमाङ्काभ्युदय इवि ्िुवनमहदे वचरितं वर्णितम् । 
भय नास्वसङ्गीतयोः महाप्रमाणिक इति अनेकं प्रन्थकारवचने- 
ह्यते शुण्डलीनृत्तस्य कन्चिद्धिन्नरूपं चत्तविरोषं स्वयमेव 
निमाय टार गोण्डलीनान्ना प्रकटितमिति अ्यायसेनापतिना 
छक्तम् । कट्याणनगसै अस्य राजधानी । कारः कर.प. 119- 
1154 । श्यं देश्चचरित्रे भूखोकमह् इति नान्ना प्रसिद्धः । 

सोम्पटः- प्रबन्धः 

से("पटाख्येन तालेन छन्दसांऽपि च गीयते। 
सीम्पटोपि भवयेव, 

सोरटी - मेकरागः 
शरीरागमेरसंभूता सोरटी रिखरोद्रहा । 
पद्धंमाहुफितोपेवा रिषयन्ते पुनस्तथा) 
सहुफित। मपयेन्तमग्रखस्ानषडजगा ॥ 

्रचमप्रहरोत्तरगेया । 

--रगः 

सोरढी षाडवमेया प्मल्तयसम्मता । 
रहना च समाख्याता कैश्चित् षड्ज्यामता ॥ 

दामोदरः 

मञ्ज 

इरिपाखः 

भहोषिलः 

सोरटीरागभ्यानम् 
सैराष्टिकेति नामान्तरम । 

पीनोन्नतस्तनमनोहरहारवष्ठी 
कर्णोसरभ्रमरनाद् विदम्रचित्ता ! 

याति भ्रियान्तिकमथ छथ बाहुवली 
सोर्टिकास्मरवधूरकलिताङ्गयष्टिः 

दामोदरः 

सौकुमायम _ कान्यगुणः 

खखप्रयोग्ये यच्छब्दैयुक्तं सुश्िष्टसन्धिमिः। 
सुकमारार्थसंयुक्तं सै्ुमाय तदुच्यते । 

भरतः 

कचिरपदस्य स्वयै पारुष्यं भवति । कचित्संहिता । तदुभय. 

रहितत्वे सोमाय श्चब्दगुणः। परुषेऽपि चर्थे सुुमारेणारथेन 
या सस्पत्तिः तदुर्थगुणः सैकुमायैमपारुष्यरूपम्। 

भमिनवः 

अजरठत्वं सोक्ुमायेम । पमेदुभिरकीण सुज्मारमिष 
दितम् । स्वरः 

इकेठोराक्षरन्यासः सीकमायेमुदाष्टतम् | 
पर्वैः 

सौङ्कुमायेम्- रो एूत्ारमुणः 
सौक्कुमाय कोमरूता , कम्भः 

सौतरामणिः- तानः 
नि मोषः षाडबः | 

गरिमधपस. कुम्भः 

सौदाभिनी-मेटराग 

रिधौ-च कोमलो ख्यातावत्तितीत्रतमश्च गः । 
मश्च तीत्रतरो यत्न निषादस्तीत्रसंज्ञकः । 
सैदामिन्यां तु गान्धारः स्वयोद्रोदः सतां मवः ॥ 

सायंगेया । महोषिडः 

सौन्द्रम्- गिर 

उभ्वोधोमुखविन्यासात्पश्चाद्धागे तु चानात् । 
सौन्दराख्य रिरः प्रोक्तं सर्वनाय्ये प्रजञास्यते ॥ 

-सोन्दयम् 
बयोऽवसादिसंभूतमेञवस्यं रामणीयकम् । 
भूषणारेपनायत रोमा सौन्द्येमिष्यते ॥ 
॥ भौषविवेकः 



-सोमाग्यङ्त् 

सोभाभ्यङत्- तानः 
षड्जम्रामे रिपदीनौड्वः। 
निधमगस कुम्भः 

सौम्यम् 
भूयिष्ठे तेज पवाद्विबहुखभिभरेदूकरम्। 
चक्षुरानन्दजननं तत्सौम्यमिति कथ्यते ॥ 

मधविवेकः 

सौम्यमनोहरी-मेररागः (नटमैरवीमेरजन्यः) 
(आ) सयपधनिञ्र्गिमपयध,. 
(अव) समगरिसनिपसम, मज्ञ 

सोम्या-- पराङ्घते माताम 
द्धौ पश्वमात्रिकौ द्रौ चतुमालिकौ लः गः। 

विरहाङ्कः 

श्रतिः 

मन्द्रषभदि तीया श्रतिः। 

सौवर्णः -- तानः 

ष इजग्रामे नार्दीयतानः। 

पण्डितमण्डय्यी 

धसरिमप! नान्यः 

 सौवीरः- रागः 
ष इजाशन्याससयुक्तः षड़्जमभ्यमय्। कृतः । 

स्वरपौ निषादगान्धारौ सौवीरः काकलीयुतः ॥ 
मोक्षः 

षड्जमध्यमया जाया सष्टस्सौबीर उच्यते । 
ष टूजग्र्ांरास्स्वरपत्वं स्य ्रान्धारनिषादयोः। 
निषादे प्मकलीयुक्तः पूर्णस्सोवीर इष्यते ॥ 

सौवीरकः- रागः 
न्यासांडविसुरत्षड्जः स्वल्पगान्धारसप्रमः। 
षङ्जोक्तमूखेनातानश्रतिसन्तानसुन्दरः॥। 

पड्जमभ्यासमुद्ूतः शङ्गारे स्मरदेवतः । 

जितसौवीरवीरेण सौवीरक उदीरितः ॥ 

इरिः 

नन्यः 

षटजन्यासांशासंयुक्तः करण षड़जमभ्यमा । 
सौवीरस्य गान्धारो निषादश्चापि दुबेखः ॥ 

७४३ 

क्य 

सोराष्टय्मैरी 

सौवीरे मेररागः (युव्णा्गीमेखजन्यः) 
(आ) सरिगरिमप्पनिस. 

(धव) सनिपधमगरिस. 

सौवीरी --माषारागः 
खोवीरसंमवा षड़जब्रहटन्यासास्पमभ्यमा । 
समीवीरी गीयते भाषा सधयो रिधयोरपि । 
संबादशालिनी तदूज्ञैः मूयसी वाचमेव च ॥ 

रट माधर्ः 

मूर्छना (मध्यमनामे प्रथमा मूर्छना) 
(आ) मपरधनिसरिग. 

{अव} गरिसनिधण्य. 
पण्डितमण्डद्यी 

--मृछना (सुभद्राम चतुर्थी मून) 
सोवीरी मूषठैना नाम जायते मध्यमूर्खनात् । 
भामे सुभद्रसज्ञे तु प्रवासे गीयते बुधैः ॥ 

पुत्रदा षादिमत्तः 
पण्डितमण्डली 

--मूछना 
............ ... अ्रद्याधिदेकता चास्या । 

क मध्यमस्तरमृदेना । 
गान््ः 

सौरभः- तानः 
षड्जग्रामे निगदीनोडवः। 
सधपमरि कुम्ब 

सौराष्टः- मेख्रगः (माख्वगौरमेरजोऽय रागः) 
सौरा्टग आरो निषादस्दरवजेनम् । 
यैवते श्रतियुक्तरष ततष्षाडवपू्णंकः ॥ 

अल्ल धवतश्धतुःश्तिः। परमेश्वरः 

-मेरुरागः (सूयकान्तमरजोऽये रागः) 
(आ) सरिमगसप्धनिस. 

(अव) सधपमगरिस,. मख 

तैराष्टगुजरी --रागः 

अथ सौराषटपूरवा तु गुजरी कञ्पितर्षमा । 
म्वरस्तकसंपूणो कथिता रागवेदिमिः॥ ॥ 

दरिः 



सौराषटगूजरी 

सौराष्टमूजेरी - उपाङ्गरागः 
इयमेव बिकम्पाढवा सोौरष्टीगूजसैमता ¦ 

इयं भद्ारा्टगूजरौ । 

६ }रािि - रागः 

मतङ्गस्य मतं भाषा योक्ता माख्वपन्चमे 
सो राटिका तदङ्ग स्यात् पन्यसा च षाडवा | 
ख्याता सौराष्ट्रिका लोके ऋषभेण विवर्जिता ॥ 

भट्म्राघवः 

जगदेक: 

सौराी-मेख्करता रागः (माख्वगौरनन्यः) 
पूणां सोराषटका षड्जबयेण समुपाश्रिता। 
गायकर्ीयते सायै कचित्पतरयमू षिता ॥ 

1 

~-रग्ः 

सषड्जांञ्च्रहन्यासा निषादेन च वर्जितः । 
मध्यमेन विहीना स्यात् सों राटी नियकम्पिता ॥ 

# कोमेश्वरः 

सरिगमधनिनदिस्स्तारमेव प्रपमै- 
बैलवति च निषादे पद्मे प्राप्रखेपे । 

स्फुट विर चितषड् जाहीटाके मन्द्र मध्या 
भवति भुवनरम्या हन्त सौराष्टिकारूया ॥ 

सरिगमधनिशब्दे मेध्यतरं मन्द्रमध्यमरवा । 
बलवज्निषादयुक्ता सौ राटी मदति पञ्चमेन बिना ॥ 

कर्यपः 

अशन्यासम्रहवहुरसत्पव्वमा.... 
तारस्थानग्रथितसगधा मन्द्रमध्यध्वनी च। 

सीरा स्वादृषभरदिता षृटवरतवैकगम्या 
न नचयैररि ीनाक्िपतिगेमकनिचयैरन्विता पद्मां 

नान्यः 

रिषभविहीना भवति पद्वमगी्युत्कटा च सौरा्ठी । 
पञ्चमजनितख्याता षट्स्त रगमकैश्च संयुक्ता ॥ 

कदयपः 
ममन्दरां सपभूयिष्ठा न्यासांरमहपन्नमाम् । 
भरि तारसगधां च सोरा्टमपरे विदुः ॥ 

सोमराज: 
धतारमन्द्रा पबहुसौराष्टीरिपवर्जिता । 
प्डजन्यासप्रहाज्ञा च शुद्धनदमिषीयते ॥ 

सोमराजः 

न्य? 

५. 
ततःपरं स्यात्स राटी जाता माखवपश्चमात् । 
न्या्ारपच्चमात््यक्तरिषभा षाडवा भवेत् ॥! 

हरिः 

--गूर्जरीराग ¦ 

मूजोरयेव रिकम्पाढध। सौराष्ठीगृजरी भवेत् | 
हम्मीर; 

सौराष्टीगू्जरी-परथमराग । 

महाराष्ट च सौरष्टागूजैरी विबुधेर्मता । 
परिपूणा भवेदेषषभ कम्पन संयुना ॥ 

मोषः 

. -~~-रागः 

सौराष्टीगूजेरी प्रोक्ता रिषभाया हयपाङ्गिका | 

भाया--अंरान्यासम्रहेषु । मद 

सोराष्टीमूजैरी-रागः 
शूषे कस्पिता पूणो सौराष्टीगूजरी भवेत् । 
मध्यकभ्पितपुणा च सर्वेष्वम्येषु ताडिता ॥ 

सीराष्टीरागध्यानम् 
मदारुसविलोचनां मधुरबेणुनादाश्चितां 

पुरस्ितरमाधवां जछजमण्टपावासिनीम् । 
गुडासचघटाञ्ितग्रतिनिवेरिनीं सर्वदा 

भजामि हदयाबुजे सुबसनां च सौराष्ठिकाम् ॥ 
रगिसराभर् 

उश्नद्धपीनस्तनखोटष्टारां 
कर्णोत्पखाटिभ्वनिदत्तचित्ता । 

्रियान्तिकं याति विखोखबाहूुः 
सौराष्टिका छद्ुमरङिप्तगल्य ॥ 

पोष्ठवम् 
उरः समुन्नतं यत्र कूपेरंसरिरस्समम्। 
केटीजावुसमासन्न गात्रं तत्सीष्ठव मतम् ॥ 
भङ्गस्य सान विश्रान्तं सन्नमिलयमिघीयते । 
भचरूख्ितिसंयुक्तं निषण्णमिति कीटैते ॥ 
सोष्ठवाङ्गमनत्यु्मच चरु मछुम्जकम् । 
तरपादं च तत्कार्य चतिरु्तममध्यमेः ॥ 



छन्दः 

~ देश्ीरस्यङ्गम् 
यत्पुरा दर्सितं मर्भे खानके वेष्णब।भिषे । 
तदेब सौष्ठवे ज्ञेयं विशेषस्त्वत्न कथ्यते ॥ 
सौ्ठबे सर्वता त्रेधा नर्तक्या अङ्गङैनिजः। 

चतुभिरष्टमियेद्रा तथा उादक्षभिश्च वा ॥ 

जानुवह्कणयोनेत्वा कायां देशाुसारतः। 
यत्ते शोभां न पुष्णाति खर्वतव चेयतोऽभिकम् ॥ 

स्कन्दः 
भयमगस्याय महषये नास्यराखमुपदिदेशेति किनिदद्र- 

मिष्टप्रनथे लिखितमस्ति । स च प्रन्थोऽरश्पूर्वः। 

--देरीतालः 
स्कन्दोऽथ रादुटती गुर चेति प्रफीर्तितः। 
515००55 कुम्भः 

स्कन्थः 

खोलिताबुच्द्तो सस्तवेकोश्ौ कणंठम्नकौ । 
नग्नेन व्यत्तरक्माणौ स्कन्धौ पञ्चमिधौ स्मृतौ ॥ 

कम्भः 

उद्धितस्वश्य एकान्तस्संछम्रो रोक एव च । 
स्कन्धः पश्च विधः प्रोक्तो चसे नास्ये च कोजिरैः ॥ 

सोमेश्वरः 

स्कन्धानतम्- शिरः 
स्कन्धानतं तदाख्यानं स्कन्धे यज्चिहितं हिरः। 

वल्निद्रामदमूछछीसु चिन्तायां च प्रयुज्यते ॥ 

स्वरद्रतिः-रुवावृत्तम् (चतुदंशाक्षरवृत्म्) 
पद्चत्वादो यत्व गुषूण्यष्टमनवमो- 

पान्ये क्चेयं दीधेक्रतं चेद्धवति सषा । 

शक्र्येतच्छन्दसि नित्यं नय विहिता 
नाम्ना भूतर्तन्वीस्खकितगतिः। 

इय नवमाकेति; भूतरतन्वीयप्युच्यते। 
भरतः 

उत्तमानां स्खरद्रतिणुणषपादिवर्णमे । 
श्चत्पुटद्वयं चाचपुटो माछवकेरिके । 
तारामध्ये मेह वित्तो विमरकरे ॥ 

अदयनटगा। । नान्यः 

७४५4 स्खङ्तिम् 

स्सरितः- वर्णारद्कारः (सश्चारो) 
शादय रृतीयं तदनु ्ितीय द्िसतुयकं किश्च ततो द्वितीय्। 
वृतीयमाद्य च पुनश्च गायेदष्टस्वरासौ प्रथमा कलेष्ठा ॥ 
द्विती यद्यो सु ततस्तृतीये तै पश्चमं दि तृतीयघुरयौ। 
गाजेदितीयं च यदा द्वितीया करेयमषटसरमेढनेन । 

दृतीयमादावंपि पञमे च तुयं पुनः षष्ठममन्तरं हिः॥ 
तुं पुनः प्श्चमकं तृतीयं भवेकरषटखरयुक्छतीषम्। 
षुरौबषषछावथ पञ्चमं च द्िस्सप्रमं पश्चमषषठतुरयाम् ॥ 

गायेधदेयं तु फटाचतुर्थी ते पश्चमे सप्रमषष्ठकौ च। 
द्विरादिम षष्ठकसप्नमो च ते पश्चमं गायति सा करन्डा। 
एब विधाः पश्चकराश्च यत्राखङ्कार एष स्टिताभिधानः।। 

सगरिम, मरिगस, रिगमप पगमरि, गपमध धमषण, 
मधपनि निपधेम, पनिधस सधनिप । 

रघुनाथः 

- केदो शूकारगुणः 
सखस्थानस्खलितादु्तः स्खकितः | कुम्भः 

-- वादनम् (उमयहस्तम्यापारः) 

उरिक्षुप्रया सारणया वामनस्तन्त्रीं द्रं यद्ा। 

निहन्ति कर्तरीतुस्यो दक्षिणः स्खछिवस्तदा ॥ 
। 

--वीणायामपुभयहसन्यापारः 

हन्ति वामकरस्तन्तरीं क्षिप्रमुरिक्षप्य कमिकम्। 
कर्तरी दक्षिणः पाणिः यद्गासौस्खछितो अवेत् ॥ 

| कुम्भः 

"भासः 

निष्कान्तो योऽतिदुःलेन स्खषछितोऽसौ समीरणः। 
भवेदशायामान्तायां व्याधौ प्रवसिते च| 

विप्रासः 

शन्त्यवेख्थायु सन्याघेः भवासे विनिमयेऽपि ख । 
म्भ 

स्खरितिता-एत्कारदोषः 
स्वस्थानस्ख छितादुक्5 स्वलितः। कृम्मः 

स्खरितेम्-करणम् 
गमनागमने डोला पावात्पादं खमाचरेत्। 
तद द्राहु तदिश्ते दजपक्षोपटक्षिवः। 
एवमङ्(न्तरं यत्च स्छक्तितं तदुशाहतम्॥ ज्याजनः 
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--धुवावृक्तम् 
भाद्यमन्तं चतुथ च पप्रमं दक्षम् तथा । 
शुरूण्येकादर चेव सद्धुतौ इत्तसंश्यम् । 

छघून्यन्यानि दोषाणि पादे यस्मिन्भवन्ति तु । 
तदूक्षेयं रीर्षके तदु्ञैः स्वलितं नामतो यथा । 
अद्कुजरेणु परागपिैगे छुकितकमलङ्कुवर्यदछे ॥ र 

स्खरितविक्रम[--भुवावृत्तम् (अष्टादशाक्षरम् ) 
तृतीयं च चतुथं च सप्तमं चाष्टमं तथ। । 
नवमं दादर चव नेधने सत्रदोदशम्॥ 
यत्र दीघाणि पादे तु धृतिच्छन्दस्समाश्रये । 
सा क्षेया गीतकविधौ धुवा स्छितविक्रमा ॥ त 

उदिदो दीसदि एसेप्पण्निंबाकिदिसदिसे। 

सखभमसभसः। 

स्तब्धः-- रुरुः 

यो भवेन्निष्करियस्सतन्धस्ससाभ्वसथिषाद्योः । 
अशोकः 

खन्धमू--द्दौनम् 
जिष्पन्द मानपक््माप्रतासञ्च स्तेम्धमुच्यते । 

धारदाततनब्ः 

स्तब्धाः पदङ्खल्यः 

काष्टवन्निश्चराः स्तन्धा मतास्तम्मेङ्गमोटने । 
ज्ययनः; 

स्तम्भः 

स्यात्तु निष्क्रियता स्तम्भो नवोढाप्रियघङ्गमे । 

-- सात्विकभावः 

इषभयरोगविस्मयविषाद्रोशदिसंभवस्तम्भः । 
निस्संश्चो निष्प्रकम्पश्च स्थितरशुन्यजडाछृतिः । 
स्कन्नगात्रतया चेव सम्भ त्वमिनयेद्रषः ॥ 

अरवतः 

हषंठयाधिमदल्ासयोषशोकादिमिसतम्भ उत्पशथते । सखवग्ध- 
निगेगालत्वशल्यादिमिर्निरदिशेत्। 

खागरः 

स्तम्भो गवमद्क्रोधहर्षं विस्मयगर्बजः। 
वथा हर्ष विषादादेजायते नी चमध्ययोः ॥ 

शरिशावबयः 

खीमेदः 

स्तम्मतीथिका 
गान्धारगतिकाया नामन्तरम्। 

कुम्मः 

--राः 

मध्यमेव निषदेनांदोलिता कक्मोद्रता । 
न्यासांशधैवता पूणां कथिता स्तम्भतीर्थिा ॥ 

सोमराज 

स्तम्भकरीडनिका-देशीचारी 
पश्चप्रसारि यस्यङ्केस्तलेन बहुसो यथा । 
सिवोद्विस्ताङ्यते सा स्या्स्तम्भकरीडनिक। तथा ॥ 

बेमः 

स्तम्भपविका- रागः 
षड जांशप्रहणधरा संपूणां न्यस्तयैवतध्वनिका । 
रिजिपाढ्या गमकयुता कङ्कभोर्था स्तन्भपत्रिकामिहिता॥ 

गान्ध 

षटूजांशपैवतन्यासा संपूणां सप्रमिस्खरः । 
कविभिः क्ुभोत्था च कथ्यते र्तम्भपन्निका ॥ 

मत्क; 

स्तम्भाः 

देवस्तम्भो नरस्तम्भः सिरस्तम्मस्स्वतःपसम् । 
सथावराणां स्तम्म इति सुनिस्तम्भश्च पव्वमः ॥ 

"शारः 

स्तम्भितः- धासः 
स्तम्भितश्डाखरमोक्षणे । भगोः 

स्तिमितं--दशनम् 
स्गोचरान्न चाल्येत यत्तत् स्तिमिवभरुच्यते । 

| दरदोवनमः 

खीकरा- मेररागः (हरिकाम्भाजीमेरुजन्यः) 
(भा) सरिगरिमपनिस. 
(अव) सनिधप्रधमगरिगस. म 

ज्ीमेदः-(मवख्ृतः) 
तेवभेदाधष्टौ। 

तत्र बासशसजा च विरहोत्कण्ठितापि वा | 
सख्ाधीनभटठेका चापि कटष्यन्तरितापि वा । 
खण्डिता चिप्रर्धा वा तथा मोषितभद्ेका । 
तथामिसारिका वैव ज्ञेयास्त्वष्टौ तु नायिकाः ॥ 

मरतः 

----"-------- ---------- ------------------- ~-------> ४ - 



स्तोकः 

स्तोकः-- वदो एूत्कारदोषः 
स्तोकः पुनः । रन्ध्रापूरणतः प्रोक्तः- 

कुस्मः 

स्तोर्कता- एएकारदोषः 
स्तोककः पुनारन्ध्रपूरणतः प्रोक्तः । 

कुम्भः 

स्तोतम्--रडनगुणः 
देषत्वात्सतुतिसैयुक्तं तस्रमावभ्रबोधनम् । 
छआस्तिक्योर्पादन गीते स्तोत्रे भक्तजनधियम् ॥ 

सोमेश्वरः 

स्तोभः 
क्कसामादिषु कछापूरकः | 
यथा सान्नां धूमादिमन्बः स्तोभोऽभिधीयते। 
यथा कलानामत्नपि पुर कः स्तोभ उच्यते ॥) 
यानि दि छगक्षरेभ्योऽभ्यधिकानि विवर्ण॑भूतानि । 
यानि च तानि स्तोभाक्षराणि मुनिराह जेमिनिश्शाख्े ॥ 

ओंच्छारश्च हकारश्च खरव्यञ्जनसंयुतः । 
स्तोभो निधेयो वोक्तव्यः सामगीतेषु सर्वदा ॥ 

्ह्मोदितानि यान्यत्र दश्च स्तोभपद्ानि तु। 
कठानां पूरणाथोय चोक्तानि-- यथा-ञ्चदटु, जगतिप, व॑छि- 

तक, छुचक्चलगितिकर, पञ्युपत्ति, दिगिनिगि, दिपरे, गणपति, 
तिष्वा--इति। 

न्न्य, 

जैमिनिरिति। मी मांसाद ९, २, ३९। अधिकं च विवर्ण 
श्व जैमिनिः स्तोभशब्दत्वादिति सूत्रमत्र सृचितम् । 

स्थानकम् 
प्रविश्य रङग स्थित्वाऽल्च चायोदीः कुर्वते क्रियाः! 
नर्तका येन तत्रादौ खयानकानसिदभ्महे ॥ 
निष्पद्यते सथागसिनिवृत्तावियस्माच्छृते ल्युटि । 
भवेऽ स्थानश्चब्दोतः स्वार्थे कः प्रययो भवेत् ॥ 

शङ्कानां यस्सन्निवेरो विशेषो निश्चरो भवेत् । 
तदुच्यते स्थानमिति भिदधते तदपि क्िधा | 
उ्वोपषिष्टसुप्राख्याविशेषणनियोजनात् । 
तत्रोरध्वस्थानकं मागेदेशीभेदादिधासितम् ॥ 

स्यानक॑ तूपविष्ट यत्सुप्र चेतद् द्योः समम्। 
स्थान स्थितिः स्थानकमिलेते नान्यार्थवाचकाः ॥ 

५७९ ॐ . खानकानि 

करणाधार भावेषु स्थानशब्दो निरुच्यते । 
विग यनुक्रुलेन श्थानकेन हि केनचित् , 

स्थिता गच्छति गन्तापि तिष्ठेदियब कश्चन । 
प्रयोगो न विना येन तस्मादेतच्चिषूप्यते ॥ 

सनीर स्याङ्गविन्यासविशेषो भावपेषडृत्। 
नेवयोः स््जः कोऽपि निश्चयः स्थानमुच्यते ॥ 

ज्यायः 

भ्राचां चतुर्णामेतेषां प्रयोगो नाख्यमृत्तयोः। 
नास्य कमो चरस्तदुज्ञेरन्ययोः परिदृश्यते । 
नतैने स्थानष ट्कस्य के चित्पश्च विधां जगुः ॥ 

कुम्भः 

प्ततुणामिति, वैष्णवसमपादवेशाखमण्डटानां अन्ययोः, 
भीडभ्रयारीटयोः। 

सानकविनियोगविधिः 
स्वस्तिक, वधैमाने, नन्यावतै, चतुर, परावतत, पार््णि- 

पाश्चैगतै, परषठोत्तानतर, एकजायुनतं, एकपाशर्वगते, चेति नव 
स्थानानि रत्तमात्रोपयोगीनि । सूप्वीनि खण्डविषमसमादीनि; 
कूमीसने, नागबन्ध, इति षड्द्धतनर्तने उपयोगीनि । सस्त, 
भदारसं, विष्कम्भितं, छान्त, उत्कटं, सस्ताखसं, जागतं, 
म्॒तजाुः, बियुक्तक मिति नवोपविष्टस्ानानि, सम, भाकुञ्िते, 
नर्त, प्रसारितं, उद्वाहितं, विवर्तिंतं इति षट् सुप्रस्थानानि 
नाख्कर्मण्युपयुज्यन्ते । अवशिष्टानि नृत्तनास्ययोरिति बेम 
भूषाकेनेक्तम् । 

खानकशोभनः 
सथानक्वयेऽपि यः श्राव्यः शोभने रक्षणान्वितः। 
ध्वनी नामुत्तमः प्रोक्तो ध्वनिः स्थानकरोभनः ॥ 

स्थानकानि 
वैष्णवे समपादे च तथा वैश्चाखमण्डले । 
शालीढं च तथा भ्रयाढीदं स्थानानि पसि षट् । 
आयतारुयावहित्थास्ये तथाश्व्रान्तसेज्ञकम् ॥ 
सीणां त्रीणि स्युरेतानि स्थानानीति सुनेर्मतम् । 
धथापि चति खमरन्थे भवन्नन्योन्यसूचि यत्॥| 
युनिस्तु -यानि चत्वारि तानि स्थानान्यहं त्रवे। 
गतागत च वषितं मोदितं विनिवर्वितम्। 
जत्रैव केचिदिच्छन्ति पश्चमे परोन्नताभिधम्॥ 
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स्वस्थ विष्कम्भितं छान्तमुत्कटं च मदाटसम् । सिक - दे रप्डक्स 

खस्ताखस जानुगतं सुक्तजानु विसुक्तकम् ॥ कटिं सपृष्टाधेचन्द्रास्यपाणिभ्यां समपादः । 
एवं नवेपविष्टस्य स्थानान्युचे मुनिस्स्वयम् । समरेखतयः तिष्ठेत् ठरस्यार्थानिकमण्डऊःः ॥ 
सममाछु्ितं चेव प्रसारितक्िवर्तिते। नग्वद्न 
नतमुदाहित चेति स्थुः सुप्रस्थानकानि षट् ॥ ख।पङ्ः 
षट् पुसां सप्र नासीणां च्युत्तसर्विश्षतिदयोः। नान्धन्ते सूत्वधासे वा सूत्रषारगुणाङृतिरन्यो बायो र्ग 
स्थानकन्युपविष्टस्य नव सुप्र्य षट् कमात् प्रविश्य प्रस्तावनां करोति सः स्थापकः। 
एव स्युर्भिलितान्येकपख्ाश्चद खिलान्यपि । सापना.. देशीससाङ्गम् 
वेष्ण्वं समपादं च पुनरुक्तेन युञ्यते ॥ 

देशीये द्वितयं नोचुः तन्नमनोहरम् । शक्तिं रेखयारभ्य मुखरागानुरञ्जिता । 
छाय ट 

चृत्ताभिनययोरन्ते सा प्रोक्ता स्थापना बुधैः ॥ वैष्णवं समपादं च देशीरसथानेषु यस्स्थतम् ॥ केनः 
शीपुसयोस्ततसमाने मगेस्थानरिथितं पुनः। --पैरङगा्ग् 
पुंसामेवेति युक्तेव पुनरक्तिव्यंवस्थितेः ॥ कतिसुक्ताककपेन सूरणैकद वस्तुनः । 
विनियोगबती नेते विनियुक्ते तु ते उम । दियते सूचना नास्य या सा प्रस्तावना स्मृता ॥ 

' भिन्न तयेलेकष्म चेति कथनं पनरथंवत् ॥ शायुखस्थापनाभेदात्सा पुनरविध, भवेत्। 
सर्वेषां लकषम वच्मि विप्रदासे विदां वरः॥ सूत्रधारो नरीयुक्तो वस्तुप्रर्वावनाविधिम् ॥ धिपदासः छ्रुते यल सदतैः तदामुखसुदाषहतम् । 
द्वापच्रशादिमानीति मिकितान्ब्े् तान्यपि । पारिपा्येकसंयुक्तो का चिदुशरसंयुहः । 

अबौ्वि्तिरिति देशीस्थानानि। भरोकः वससु विस्तारयेत्सूली यत्र सस्थापना स्मरता ॥ 
सर्वकवरः 

स्यानम् 
सूत्रधासे वा सृन्नधारगुणाङकृतिरन्यो का नान्यन्ते रङग प्रविश्य 

ब्ीणि स्थानानि । भमिनेयं वस्तु प्रस्ताशयेत्। तत वीथ्यद्गैवा भारयङ्धैवा उपक्षेषै 
कन्ददृ्वै चरन् प्राणः तत्तस्न ध्व्िं दइधत्+ कृतवा प्रथमे पात मरतेञ्येत् । तदामुखं भवेत्। स्थापनायां तु 
दःर्कण्ठमूभेसंज्ञानि त्रीणि स्थानानि तस्य च ॥ केवर वसतुसुचनार्नगवरं पात्रप्रबेशः | यथा--भासनारकेषु । 

क स्थायिनी 
पयो वनसंपन्ना ककञ्चा छडिता तथा । 
रतिसं मोगकुश्चला प्रतिपश्षेभ्यसूयिका ॥ 
दक्षा सटा ह्यदात्ता च गन्धमास्योऽवख तथा । 

| चृपतिच्छन्दवृत्ता च सर्वतरेष्यां विवर्जिता ॥ 
ध्वनिः सञायते देहे वीणायां तद्विपययात् । उपरिथता चात्रमत्ता यक्तास्या ह्यनिष्ठरा स एव द्विगुणो मभ्यः कण्ठस्थाने यथाक्रपम् । र - 

॑ मान्यामान्थविरोषज्ञा र संप्रकीर्तिता । स एव मस्तके तारः स्यान्मध्यादिगुणः कमात् ॥ रोषज्ञा स्थायिनी संप्रकीर्तिता ॥ 

द्वा्षिक्षतिप्रकारेणेककष्य ययुर्भिधावदात्। 
षट्षष्टिस्थानकन्येवे केशिदुक्तानि योगतः ॥ 

द्वर्विशतिविधो मन्द्रो नादः सञ्जायते हृदि । 
यथोत्तरमसौ तारः पूरवपूर्वामिकाहया ॥ 

भरतः 
कुम्भः 

खवापिभावः 
स्थानवराटी--रागः यदि काव्यार्थं संभितैर्विभागतुभावव्यञ्जितेः एकोनपच्च्ष- 
स्थानवराटिकाचोपा षड्जेरेव विभूषिता द्वावेस्खामान्यगुणयोगे नाभिर्निष्पयन्ते रसास्तत्कथ स्थायिन 

षजेरिति बहटर्व चनेन अंशन्यासग्रहाः उक्ताः । एव भावाः रसत्वमाप्तुवन्ति। उच्यते यथाहि समानक्षणाः 



सायिभावाः 

इस्यषाणिपादोदरठरीरयाः समानाङ्गप्रयङ्गा अपि पुरुषाः छुल- 
शी ल्विधयाकमरिस्पविचक्षणत्याद्राजस्वमाप्लुवन्ति । तत्रैव- 
चान्येऽतपवुद्धयस्तषामेवानुचया भवन्ति। तथा विभावानु- 
भावव्यभिचारिणः स्थायिभावानुपाभिता भवन्ति । बह्माभयत्वा- 
तस्वामिभूताः स्थायिनो भावाः । तद्वस्थानीयपुरुषरुणभूता 
भन्ये भावाः तान् शुगतयाश्रयन्ते । परिजनभूता व्यभिचारिणो 
भावाः। भरतः 

सायिभावाः 
भावयन्ति चित्तवरृत्तय एवालकिका वाचिकाद्यभिनयप्रक्रिया- 

रूढतया स्वात्मानं रोकिकदञ्ञामामनास्वायमप्यास्वार कर्वन्ति । 
यद्वा भावयन्ति व्याप्नुवन्ति सामाजिकानां मन इत्ति भावाः 
स्थायिने व्यभिचारिणश्च । ततत श्ायित्वमेतावतामेव । जात 
एव हि जन्तुरियतीभिस्संविद्धिः परीतो भवति। तथाहि-दुःख- 
ढेषी सुखाखादनखल्सः। स्वोँरिर॑सया व्याप्तः खात्मन्युत्कर्ष- 
मानीतया परसपष्टसति। उत्कशपायश्चङ्कया सोचति। विनि- 
पाताद्विभेति । किश्िदयुक्षतयाऽभिमन्यमाने जुगुप्सते । ततश्च 
परकफरतग्यवेचिज्यदरौनाद्विस्मयते । किश्चिलिहासुसतत्र वैराग्या- 
सप्रश्चम भनते। न द्येतच्धिववृत्तिवासनाशुस्यः प्राणीभवन्ति । 
केवरं छस्चित्काचिद् धिका भवति चित्तवृत्तिः काविदूना, 
ःस्यचिदु चित विषयनियन्त्रिता । कस्यविदन्यथा । तत्काचिदेव 
पुरुषा्थोपयोगिनीत्युपदे हया । देभचन्दः 

खायिरसयोरभेदः 
नलु शद्ककादिमिरभ्यघीयतं खयाथ्येव विभावादिभ्रयाय्यो सख - 

| मानवाद्रस उच्यत इति। एवं हि रौकिकेऽपि किंन रसः, 
छसतोऽपि हि य् रसनीयता स्यात्तत्र वस्तुसवः कथं न 
भविष्यति । तेन शथायिप्रतीतिरयुमितिरूपा वाच्या न रसः। 
अत एव सूत्रे ायिप्रहण न कृतम् । वतस्युत शल्य मूतं स्यात् 
केव मोचियादेवसुच्यते स्थायी रसीभूत इति । ओंचिदय तु 
तरस्थायिगत्रवेन कारणादितया प्रसिद्धानामधुना चर्वणोपयोगि- 
तया विभावादिसवावलम्बनात्} तहिं लौकिकचित्त्रयनुमाने 
का रसता । तेनालीकिकचमत्कारात्मा रसाखादः स्मृत्यनुमान- 
खो किकेखसंवेद्नविलक्षण एव । नाल लोकिकमरयक्षादिभभाण-. 
व्यापारः । किष खोकिकविभावादिसंयोगबरोषनतैवेय चर्वण।। 
सा च प्रयक्षानुमानगमेपमानादि लौकिकपमाणजनितलयाधव- 
बोधतः तथा योगिप्रयश्चजतटश्यपरसं चिततिज्ञानारसकख्वैषयिको- 
परागश्यशचुद्धपरयोगिगतस्वानन्दे फघनायुभावाल्च विशिष्यते । 
धत एव विभावादयो न निष्पत्तिदेतबो रसस्य । तदोधावग- 
मेऽपि रससंभवप्रसङ्गात्। अलौकिक शवाय चर्वणोपयोगी 
विभावादिन्यापारः। भभिनवः 
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शायी 
एक एव स्वरो यस्तु सत्वा स्थित्वा पुनःपुनः । 

प्रयुज्यते स तु स्थायी । 

यथानराणां नृपतिः शिष्याणां च यभा गुङः। 
एवे हि स्वभावानां जवः स्थायी न शानिकत् | 

--वणैः 

स्थाय्यादिभिश्चतुर्थोऽस ष्णो गानक्रिया म॑तः। 
एक एव स्वरोयस्तु स्थित्वा स्थित्ब! पुनःपुनः ॥ 

प्रयुञ्ज्यते स तु स्थायौ । कुम्मैः 

सथायिवर्ण॑ः 
स्थिर्वा स्थित्वा स्वरा यस्मिन् एक एव प्रयुज्यते । 
तार गानमुदितं स्थायीव्णो मनीषिभिः। 

पन्य कुम्भः 

सखावर्स्वम्भः 

स्वस्थानं यिदहाय वायुवेगाद चखस्ववर्जितानां। सौषामाविषु 
ह्थापितानां तरङतानां निश्चलतवं स्थावरस्तम्भः। 

+~ |, ९1 

स्थिग्धता--पंरो कक्ारगुणः 
सिग्धोऽषूक्च उदाहतः । कुम्भः 

स्थिम्धा- रष्टिः 

हृष्टा मरपफुला मधुरा स्मेरताराभिश्ा्िणी । 
रिनिग्घेय कथिता दष्टः रतिभावसमाश्रया ॥ 

स्मिततारा साभिलाषेरिशषप्षटवो विकासिनी । 
कटाक्षिणी सहां सा दृष्टिः रिनग्धोविता बुधैः । 
उत्श्ेपः केचिदुभयोज्वोराहर्मनीषिणः ॥ 

नोक 

सितम्--गीताज्गम् 
स्थायिवर्णपदोपेतं अयश्रतादोद्धब यथा--सः सामयाजुरब- 

वंसु बरिपठितदिन्यमूर्तिं। 
नान्पः 

--दर्दीनम् 
दुरीभूतेऽपि विषये स्थित यत्तस्स्थितं भवेत्। 

तरिष्थतं यन्तु विष्ये दूरेप्यन्तर्ति स्थिते । 
शारदातनयः 



सितावरी 

स्ितावर्ता- चारी 
भअन्तजानुसख सिकता दक्षिणस्तदसंचरः। 
प्राप्रबानन्यपादस्य पश्चि संश्रयते यदा ॥ 

वामः पाःस्तु विशिष्य स्वकीयं पाश्धेमशनुते । 
खित्वा रिथिर्वा चरणयोभेवेदावर्दनं यतः । 
स्थिताबतौ दद् चारी कथिता नृत्वदेदिभिः ॥ 

स्थिरस्तम्भः 
व्याधवारुरिकाया सुषिकिकादि भटद्शेनमात्रेण । 
गन्तुमक्क्तौनां मृगपक्षिणां काय ध्थिरस्तम्भः ॥ 

सथिरहस्तः- अङ्गदाः 
निक्ुटकोषद्रत्तस्वसि काश्चिप्ररनितम्बकरि्स्तकदीलिन्नाख्यानां 

करणानां कऋमासरयोगे स्थिरहस्ताख्याङ्गहारः । 

सथिरः-रसगति 
विभूय तिरोभूय रसमध्ये कचिद्रसाः। 
अपादयन्वि प्रथमे य चेति सथिरः स्मृतः ॥ 

शारदतनयः 

सिरा-प॒वावृततम् 
गुरुयुग्म भवेत्तत्र प्रतिपादं चतुर्ष्वपि । 
विङम्बिततखयः प्रोक्तो रागस्थानसमन्वितः॥ 

श्वा- देवे वन्दे सद्र नाथम्। 

प्युरवारिषिः-मेरुसगः (नटभेरवीमेरुजन्यः) 
(आ) संरिगपधस, 

(अष) सनिधपमगरिस. 

स्थुलहस्तः--दस्तपार 
भदौ कृतोर््वघाती द्वो पटस्य पुटद्वयम्। 
बाद्यते -तङ्हसेन भ्थूलदर्तो भवेयद्। ॥ 

दँ दो गणदों । 
खयेम् 

घमोर्थकाग्रसं युक्तार्छ्ुभाञ्चभसमन्वितात्। 
व्यवसायादचलने स्थयेमियभिषीयते ॥ 

स्पुरितः 

खिग्धः ध्वनिभेद 

उक्व्थानेऽपि यः श्रव्यः स्निग्धो ध्वनिरसौ मतः। 
सोमेश्वरः 

सिग्धता--एूत्कारगुणः 
स्थिग्धोऽरूक्ष उदाहतः । कुर्मः 

खिग्धमधुखदनरसावरुयः_ सूडपगन्धः 
माख्वश्रीः स्मृतो रागस्ताखो निस्सास्॑श्चकः। 
वोग्गेयकारनामाङ्कात्पदतस्तेनसन्ततिः ॥ 
ततः पाटाः पदानि स्युः पर्चषाणि रसोऽत्र च। 
शङ्गारो वासुदेवस्य कीडनं रासकादिभिः॥ 
छन्दोऽपि रासको केयं खेच्छयाविष्छृतं भवेत्। 
स्निग्धमधुसूदनोऽयं रासावर्यनामकः। 
प्रबन्धः प्रथिनीभतां प्रबन्धः प्रीतये हरेः ॥ कुम्भः 

सेहः 
वस्तुसिरधि प्रतिप्राहुशुद्भतां कारणैः खकः । 
सुखावहा च तत्सिद्धौ सनेहाख्यामात्मिक्रियाम् ॥ 

भावेविवेकः 

स्फीतम्--दशनम् 
उच्ुसत्पक्ष्मताराभ्न स्फीतमियभिधीयते । 

सञारदातनयः 

स्फुटम्--वीणावादने गुणः 
पद्मपल्लपतद्रषौविन्दु वयल घातनम् । 
तक्फुटं गदिते वादय श्रोत चित्तमुखावहम् ॥ कुम्भः 

स्फुरिका-गदपारः 
पुरस्वेमाभ्यां पादाभ्यां सरण त्रिका भवेत्। 
केथिदस्याश्चरणयोरङ्गलीपूष्ठभागतः। 
पुरः परश्वात्पाश्योवां गतिरुक्ताऽथवा स्तिः ॥ 

कैश्चिदिति ज्यायनादयः। वेमः 

स्फुरितः बादनम् (वमहस्तव्यापारः) 

स्फुरिते कम्पिता तन्त्रीः पर्ठटमेव सारणाः। 

वीणायां वामहस्तग्यापारः 

तन्तिकापष्ठसंश्छिष्टा सरणा यत्र कम्पते | 
तदा स्फुरित इयुक्तो विस्पुरन्मतिश्ञछिना ॥ 



सुरिन 

स्फुरिता 
एकेव ठकलितोत्फम्पा स्फुरिता भ्ररुदाहता। 
एतेष्वेव प्रयोक्तव्या सरिता श्रता बुधैः । 

एतेष्विति मोषट्रयिते कुमितविरासेषु ।। सोमेश्वरः 

--देरीचारी 
रफुरिता पाद्पाश्चौभ्यां सरण सत्वरं पुरः । 

हनुः 
रफुरिता वेपिता प्रोक्ता रीतशीतञ्चरादिषु । 

स्फुरित- पुरै 
रफुरितौ स्पन्दत प्रक्तावीष्यायां विनियोजितौ । 

कुम्मः 

स्ुरितम् 
तन्त्री कम्पष्पेण चमत्कारः ।- 
कम्पनं च पुनःपुनः प्रियते । 

-- चिबुकम् 
स्फुरितं कम्पनादुक्तं शीते सीतञवरेऽपि च । मरोकः 

स्पहटा- नाव्यार्ङ्करः 

धमीष्टार्थे प्रवर्तनम् । दमश्चाने तसपश्येयमिति माधवोक्तिः। 
सागरः 

{श्मशाने-- माङ ५, ९) 

दृष्टे श्रतेऽजुभूते बा वस्तुनो रामणीयके । 
भमिराषो भवेधस्तु सा स्पेति प्रकीर्तिता ॥ 

यथोत्तरचरिते-छुवख्यद्ङेलयायि (४-१९) जनवाक्यं 
भजः 

स्फोटः 
तन्त्रीष्वङ्गस्या प्रहरः । 

- देश्चीताख १ 

दरतो जगणयुम्मं च दपौ ख स्फोटसंक्षके । 

12 मात्राः। तारप्रस्तारः 

स्मितहेतावपि प्रपि योऽतिद्ासयति सुटम् | 
कांञ्िदेवे नरानन्या स भावः स्मयसंज्षकः ॥ 

७५५१ 

--व्यभिचारिभवः 

भये गर्व॑स्ाने सरवधरेण पठितः । 
स्मयस्सर्वजनोन्मादी गर्वं एवेह कथ्यते । 
से्येबछावण्यरूपेभ्यस्तत्समु द्ववः । 
धत्रावज्ञाविलासाङ्गविभाषाङटहुषद्यः 

खितम्- दहास्यरसमभेदः 
हास्यञग्दे द्रष्टव्यम् । 

स्मृतिः- चिताभिनयः 
समानषस्तु सन्दे स्मरण भूतपुवेकम् । 
शिरःकम्पमपस्मार भर िक्षेपस्मिताद्यः ॥ 

पाश्वभागे तु सूची श्ाद्भदये सुकुढः करः । 

पताकस्तु पुरोभागे रियैगभावेन चावः । 
नेबस्याने तु हंसाख्य बध्रीयास्स्मृतिषपणे ॥ 

--स्यमिचारिभावः 

समृतिनांम सुखदुःख्छृतानां भावानामनुस्मरणम्। सा चं 
स्वारथ्यज घन्यरात्रिनिद्रछेदसमानदरेनोदा्रणचिन्ताभ्यासादि ~ 
भिरुरपद्यते । शिरः कम्पनावलेकन श्च समुन्नमनादयोऽुभावाः ॥ 

भरतः 

सदशक्षान चिन्तायेः सस्कारातसमृतिरत्र च । 
सदशक्चाना्यथा--मेनाकः किमित्ादिजटायुबर्णनम् । 
सस्काराथथा-- 

स्मयते स हि वामोर यश्च्युतो हदयाद्रहिः। 
मश्चित्तमित्तो भवति साख्मञ्ोव राजते ॥ 

भह्रराजः 

स्पृतिकिन्तनयोटेश्चणखाङ्कयश्ङ्का न काया । 
वितोत्मा भवेशिन्ता स्मृतेरन्या प्रतीयते इत्युक्तरवात् । 
चिन्तायाः स्मृतिं प्रति करणत्नात् । 
कायकारणभादश्च भेदेन विना न घटते ॥ 

नरः 

स्मरम् दीनम् 
स्मरं तु तद्धकेथश्च रफुरद्ध पक्ष्मवारकम् । 

छ 

४ बेमः 

सफर पक्ष्मतारं यत् वत्स्मरभिति कथ्यते । 
७, 

कारदातन्थः 



सन्दिश 

स्थल्दिता- चारी 
वामस्समो निषण्णो रद॑क्षिणश्चेसखरसारितः। . 
पद्मताङान्तरं तियेव् भषारण्सयन्दिता मबा ॥ 

खमग्धरा-पकर्विशाङ्कक्षरवृ्म् | 
मरभसवयययाः। अतः 

सखस्तारुसम्-- देशौ शानम् 
बेम शद् स्थानकं खरसोश्चासमिलयाद्) 

--स्थनकम् । 

क्षरीरमकसं नेत्रे मन्थराकारधारिणीं । 
हस्तौ सस्तौ विमुक्तौ च स्थाने सस्तारसे भतम् । 
व्याधिमूङ्वामदग्डानिष्ठानिभीपिषु तन्मतम् ॥ 

कुम्भः 

कषरीरमरुसं यत्र खस्तमु्तौ करावपि । 
श्रान्ता दृष्टश्च तत्स्थान सखसतोह्यासमुदीरितम् ॥ 

सस्तोष्छासम्-देशीखानम् 
. क्ञरीरमलस यत्र खस्तमुक्तो करावपि । 

श्रान्ता रष्टिश्च तत्स्थाने खस्तोडासमुदीरितम् । 
वयाधिमृछोमदग्डानिहानिभीतिपु तद्भवेत् ॥ 

ससौ स्कन्धो 
खस्तयोर्विनियेगःस्यान्मदे दुःखे श्रमे तथा । 

विप्रासः 

भोगतो भवेरस्कन्धः खस इयभिधीयते । 
श्रमे मदे च मूञछ्ायां दुःखे सस्तः प्रयुज्यते ॥ 

सोमेश्वरः 

सरवा- देस्षीरास्यङ्गस् 

यथा मन्दानिटाघाताश्वखदीपरिखा तथा | 
चरेयुयेत्र गात्राणि सा सवा परिकीर्तिता ॥ 

भरोकः 

खगीतवाचिकः | 
सखवादा(्री)गीतमाभिय पूर्वोक्तिनियमान्वितः। 
करोति नाह्याभिनयै खगीतो वाचिके भरतः ॥ 

स्ञादः 

५७५२ स्वयभुव; द्रः 

खर्यथुवः खराः 
चतु्थतन्त्या संभूतः जुद्धोऽयं मन्द्रपञ्चमः। 
द्वितीयायां सारिकायां खयभूरिति कथ्यते ॥ 
तस्माहितीयसायां ये जातास्सर्वेऽपि ते खराः । 
स्मययुवः प्रमाणस्थाः कर्तु शक्या न चान्यथा ॥ 
हवितीवसार्यां जातस्य तन्त्या चाबि द्वितीयया । 
अनुमन्द्रे्य ञुद्धस्य निषादस्य प्रमाणः ॥ 

चतुर्भसायां सञ्धाते तन्त्या चापि तुरीया । 
मन्द्रे गुद्धनिषाद्ाख्ये सप्रमाणि कृते सति ॥ 
चतुर्थसायां सज्ञावाः खरास्छे खयंभुवः । 
प्रमाणयुक्तः केनापि न सक्या: क्मन्यथा ॥ 
तुरीयसायां तन्त्या तु सज्ञातस्य द्ितीयया। ` 
्युतषड्जनिषादस्य चानुमन्द्रप्माणतः ॥ 

षष्ठसायां तम्विकया चतुथ्यां जनिते स्वरे । 
च्युतषड्जनिषादाख्ये मन्द्रं मानयुते कृते ॥ 
षष्ठसायां समुत्पन्नाः स्वरास्व स्वयै भुवः । 
पश्वम्यां सारिकायां तु षड्जमभ्वमसंभवात् ॥ 

तल्नानां प्रविभागाश्च ते सर्वे स्युस्सयभुवः। 
पच्चम्यां सारिकायां तु तन्त्या जातस्य तुयेया ॥ 
मन्द्रस्य कैरिकाख्यस्य निषादस्य प्रमाणतः । 
तृतीयायां सारिकायां जाते तन्त्या द्वितीयया ॥ 
अनुमन््रे कैरिकाख्ये निषादे मानसंयुते । 
कृते सति तदुदूताः स्वरास्सवे स्वयेभुबः ॥ 

तृतीयायां सारिकायां सञ्जातस्य तुरीयया । 
तन्त्र्या मन्द्रस्व द्धस्य पैबतस्व प्रमाणतः ॥ 

भआद्यसायां समु तन्या चापि द्वितीयया. । 
अनुमन्द्राभिषे सुद्धे धैवते मानयोधिनि ॥ 

करते सति समुसखपन्नाः स्वे प्रामाणिकाः स्वराः । 
रमामत्वः 

स्मुवो नाम स्वराः ठोदसयीष्वेव तन्त्रीषु आयम्त ¶ति 
मन्यन्ते । स्नायुमयीषु नोरपय्न्ते । स्नायुमयी तन्त्रीक्षणकषः 

प्राचीनैर्मतङ्गादिभिः स्वयै भृस्वरोद्रमनं नोक्तम् । 

किच्च स्वभुवः सपमा: नियतश्रुतयोऽपि कर्षिता नो इु। 

वच्मि स्फुटमिह देतु सारीतन्त्यो ्िनण्ेषम् ॥ | 

अप्रसतुरीय वन्ता द्वितीयसयेरध्वमणुरबोस्ति समः । 

तन्मनद्रपः स्वयैभूर्मष्ये च समध्यमौ स्वमुवौ ॥ 



स्वस्व्तनम् ७९५३ 

&-टम्येकाद् श्योरसायहध्व समापरभ्वनितः। 
ततरस्समास्सपसमाः स्वयैमुवो मुक्ततन्त्ीजाः ॥ 
ये रिधरिग्दुपसुर्यासतन्मूरं स्थापित्। यथाजाखम् । 
तेषु स्वयैमूव इवा्टम्युरधवं तिसृषु तन्त्रीषु ॥ 
पूर्ववदपराश्चरवात्.पदपैस्ततोचितैस्समात्कछमवः । 
्रयेकयाधिकतवं न्यूनत्वे वा न दोषाय ॥ 
छवुमन्द्रमन्द्रतारेप्विति सितिरपि स्वर्स्वषूपविदाम् । 
स्वधिया मयेति गदिते तत्प्रामाण्यं निजानुभ वात् ॥ 

सोमनाथः 

खरवेतनम् 
भश्रन्शाङ्ादः च स्वराणां कतित कथम्। 
प्रयक वर्तने लोके समाचक्ष्व मटेश्वर॥ 

र उवाच | 

एतेषां स्वरमदं हि जानीत गानवान्धव । 
कर्तरवरेण जानन्ति गन्धर्वीः पन्नगाः किट ॥ 
सर्व॑स्वरम विज्ञाय मनुष्याः स्वर सप्तके । 
वतन्ते साम्प्रतं देवि दुर्ोधि स्वरभेद्नम् ॥ 
स्वरत्रिपच्वकं षड्जे पोट बृषभस्वरे । 
द्र सप्तान्तरं गन्धे तिषदके मध्यमस्वरे ॥ 
एकः नरविंडातिमरेति पञ्चमे विंातिस्तथां ॥ 
थेवते च निषादे च सवराणमेकविंरतिः। 
एकं लते लय हिसतं च चतुष्टयम् ॥ 
मन्द्र मध्यं च तारं चानुतारं चतुर्विधम्। 
मनद्राख्यत्रिगुण मध्यं मध्यात्तारं तु षद्भगुणम् ॥ 
तारक्ठादश्चगुण अनुतारं रकीतितम्। 
ह्येव वर्तते लोके मध्ये वोरव रसातले ॥ 

उमापतिः 

 स्वरमण्डकिका- वीणा 
खादिरी चान्दनी रक्तचान्दनी सारदारुजा , 
गाम्मीरी पानसी चेच खरमण्डलिद्य मता॥ 
सपतद टाधिक) द्ये वितस्िव्रितयान्बिता। 
भ्रारस्तये तूनर्वि्चलङ्धटिका परिकीर्तिता ॥ 
खाद्चको दक्षिण मागे वामभागे तु काङुभः। 
कोटम्बकस्तयोर्मध्य श्ुतितन्त्री थितः पुनः ॥ 
सपर्विञयङ्घुखत्मा तारतनतरीन्त्योस्थितास्तवः 
शहु छेश्ोटानुकः स्यात्करभस्तु यवाधिकः॥ 
590 

प्वरमण्डस्क 

स स्यत्करमकाकारः कऋमेण वितो भवेत्। 
तद्मेद्रथङ्गुटं सारी प्रदं च चतुरश्रकम् । 
दृक्षिणेऽखाब्ुकस्य स्यादद्यतन्त्री निबन्धिनी ॥ 
मध्यभागे मिता सा कुपथे दवङ्गट विस्तृता ; 
पूरकर्वेऽङ्गटिमिता कमास्युवलिता भवेत् 

कायेस्तत्पूर कवे स्य सपव्ाङ्गट उदाहतः । 
यर्यगमेसतु कर्तव्यः सपिधानाभिमण्डिवः॥ 
खाबुकः सपिधानः स्यासिधान रहितोऽपि वा 
क्रोदरतु द्िदलः काः तस्व स्वाद्न्तिमे दले॥ 
कोष्ठ्यसमानत्वे तस्व दक्षिणतः पुनः 
चतुरङ्गखकं रान्य गाभीये विरतृतावपि ॥ 

तन्मध्ये सारिका न्यस्या वदवैलेषु बिलेष्वथ । 
उध्वाधः पट्क्तयुयोपु सममागविनिर्मिवाः॥ 
द्डारन्भैरसारिगृदरन््रैससारभरैरपि । 
रन्प्रेययैकता तन्तु वथा कार्य विनिर्मितः ॥ 
एव विनि्मितायां तु वीणायामिह् वैणिकः । 
वन्तरीस्संस्थापयेदत पटरकाक्िसर। भपि॥ 
एकैकरुणये न्यूनाददास्तारखदधा विपच्चिकाः। 
भह सयत्रप्रमाण तु तन्त्रीणामन्तया भिथः॥ 
करमस्तायु तन्वीषु येक करिका न्यसेत् । 
वंशष्ष्ठभवा सुरमा यश्रानुरणने भवेत्॥ 
खाबु कोपरि दात्या विश्रामतिनारिका पुनः। 
खादियेन्यभवा वापि वृद्धाटूरिसम्रिता ॥ 
सारौ सम्मोटनान्यं च मोटनासार. ,.. सा। 
नवाह्गु रमिता देय सुष्टिम्ाह्चा स वदैटा ॥ 
चतुरश्र बिरं तस्याः सारीवृत्तप्रमाणतः। 
नवाङ्कटमिता साधां स्थूलमूढाप्रसृक्मकाः ॥ 
मुख्येय सर्व॑वीणानां तिख्थनैस्सप्तमिः स्वैः । 
भस्यास्तु वादनोपायाः ज्ञातव्या उपदेशतः ॥ 

्रिस्धानरिति वचनाद कविशचतितन्त्रयः। ताः एकसरा, द्विखरा, 
व्रिसराः पटूजाः। 

इदानीं रज्ञकताखमाय पटरजाः सप्र लेहजाः सप्न पित्तरजाः 
सप्र एव तन्त्रीः। 

नारचणः 

स्वरमण्डटमि ति मत्तकोकिख्वीणाया नामान्वम् ।! 



स्कमः" ७५९ स्वरः 

स्रः सन्न्यन्तरम् 

निद्रायां चितगताथोलापः । यथा--कीचकभीमाङ्के-एतां 

सीमिति भीमवाक्यन्। 
सागरः 

स्क्रो निद्रान्तरे मन््रमेदकृढ चने मतम् । यथा--माठकदिंकायां 
राव तीमतिक्रमन्ती भवथ इति विदुषकस्वप्रायितवःक्यप्। 

। सिग १ 

धनन स्वप्नश्ब्देन इह स्वपि वा स्वप्नदशैन वा स्वप्नायित षा 
विवक्षितम् ¦ सर्वतेदमेनोदाहप्ण सर्थेषां संभवत्। यथा- 
खप्नवासवदत्ते स्वप्नायमानो वत्सराजः वासनदत्तामावभषे 
इति । मोजः 

खमाचः- रब्दगुणः 
मुख्यतागोणुतादिमेदः स्वभावः । 

खभावकरतिः _ उपाङ्गरागः. 
षडजग्रहन्यास वती स्याच्खमाचकरतिः सुरा । 
सिहलीवि प्रसिद्धेव टोके मन्द्रविवादिनी ॥ 

वादिनीति विव्रादिभूतनिषादो यश्यां इयथः । 
मटमाधवः 

--रागः 

षड्जांशस्सप्रहन्यासा मध्यमेन विवर्जिंवा। 
वरैवतोच्छा निमन्द्रा च खभावड़तिरुच्यते । 
निषादादियुतस्तस्मात् करुणे विनियुञ्यते ॥ 

जमदेः 

खमावक्रिया--रागः 
न्या सांशग्रहषद्रजराबरुचिरा मन्द्रा निषादस्वरैः 

युक्त! पश्च मधवतेन बहा मभ्यध्वनौ सर्वतः । 
अगरिषटोमिकतानबयपि तथा या ज्युद्धमभ्यानिविता 

ज्ेयाभावङृतिस्ख(पूर्वपर्गा) सा तारमभ्यभ्वनिः ॥ 
मान्यः 

खांशन्यासप्रहातारा मभ्यापधर्वहुभ्वनिः। 
मन्द्रा निषदे विश्ेया सा सखमावह़तिवुधेः ॥ 

करयपः 

सखभावकृतिकायश्च पदाछापकष्परकम् । 
तदस्यापि विद्ध्य. . .. . .. . मनोहसम् ॥ 
स्वभावपूर्वाऽथकृतिष्षड्जन्यासग्रहां शका । 
त्यक्ता मध्यम ....*-.षोदिता ॥ 

न्यासशिप्रहषदजा सप्रममन्द्रा च मध्यवहूुला च । 
पैववपञ्चमहीना सलछितगमका स्भ।वकृतिरुक्छा ॥ 

नान्यः 

निमन्द्रा मध्यमव्याप्निः मुक्तपश्चमधेवता । 
न्यासांशग्रहषद्जश्च स्वभावकृतिरिष्यते ॥ 

मत्न 

स्मय॑गमनम्- सङ्गीतश्ङ्गाराङ्गम् 
निमित्तविशेषासपियायां गमते स्वयं वा तत्र गच्छेदिति स्वथ 

का गमनम् । मोजः 

खयम्भूः 
स्वयम्मूदछन्दो नाम्नो ग्रन्धस्य कतां ¦ भराष्ृतछन्दः भयिषय 

प्रणिनाय । अस्य मते देमचन्द्रण गृहीतम् । नास्यदेत्रजगदेक- 

प्री स्वयम्मुनाग्न ब्रन्थादुदाहरतः । तस्मात्तयोः प्राचीनोऽयमिति 
गम्यते । प्रायः शय दशमञ्चतके स्यात् । 

सखयञ्रुचः खराः 
पुरोदितासु सारीषु तन्त्रीमिश्च चतसृभिः । 
भनुमन्द्रास्तथा मन्द्राः प्रोदिशशस स्वयमुबरः ॥ 
पुरोदितासु सारीषु प्रामाण्य तेषु विद्यते । 
गुरुणा मे यथोदिष्टाः वीणायां सुप्रपञ्चिताः। 
षत एवान्यधा कतु मुवि को भवति क्षमः ॥ 

पुरोदितास्िति । शुदधमेटवीणारक्षणे । 

खरः 

खरयन्ति मनांसीह श्रोतृणां स्वार्थतो यतः। 
कुम्भः 

राज्ञदीप्राविति धतोः स्व्शाच्दपूर्वकस्य च । 
स्वयै यो राजते यस्मात्तस्मादेषः स्वरः स्मृतः ॥ 

शआत्मेच्छाया महितलाद्रायु सयन्निधायेते । 
नाडीमित्तो तथाकाशे ध्वनिरुक्तस्स्वरः स्मृतः ॥ 

मतङ्ग; 

स्वतो रञ्जयति शरोतुश्ित्त सस्वर उस्यते । 

स्वर इति । स्वृषटब्दोपतापयोः। स्वर आक्षेप इयनयोः स्यर- 
शब्द्ः। तेन शब्दस्वभागाःचित्तवुरिं मभ्यस्थतारूपस्वास्थ्याव सथा. 

परियाजनेनोपदापयन्तो इयतातिशयषश्ञात् स्वतामाक्षिपन्तः 
स्वविष्येऽभिरज्जनं छरर्वन्तः स्वरा इत्युक्ताः। अथवा स्वय 
सवेष्वेश्र जातिरागभाषामेदेषु राजन्त इतिस्वराः। . 

समिनवत; 



स्वरकरणम् 

स्वयमात्मान रञ्जयति निपातनात् इति स्वरनिरखक्िः। 

भ्रलयनन्तरभावी यः रिनिग्पोऽनुरणनात्मकः। 
योगाद्वा कूदितो बापि स स्वरः शरोद्रञ्ञङः ॥ 

कुम्भः 

~-तादल्प्राणः 

मगेशन्दे द्रष्टव्यम् । 

खरकरणम्- प्रबन्धः 

स्वरकरणं जगदेकमदेन उद्राहादिधातुभेदेन भङ्गलारम्भक, 
कीरतिंटाहरी, भानन्दव्ैनति लिधाभेदे दर्धिवः। 

इद्राहेण प्रमुच्येत स्वराख्थ करण तु तत्। 
घोमेश्वरः 

५ रेरे वर्णेनामा्किता भोगेस्स्वरैरेब तु केवछः | 
गीयते करणताछेन स्वराद्य करण हि तत् ॥ 

भस्य मेद्स्सप्तधा वण्येते जगदेकमदेन -- 
` क्ष्यते करणस्याथ स्वरपूर्वस्य लक्षणम् । 

धातुरयं स्वरेरस्य नैरन्तर्येण गीयते ॥ 
हूतदोखर्नामात्र तारः प्रमथ ईरितः। 
ततःकरण्तारस्स्यादिष्ररेचस्वरैहः॥ 
अंजनन्यासस्तथाभोगे नेतगात्राह्मयाङ्ितः। 
परद्धितयमस्थं्ः प्रथमो गीयते बुधः ॥ 
हितीर्मोशस्टृतीयश्च गीयते सकृदेव हिः । 
वं गीत्वा ततोन्यासः शद्राहेणव कारिते ॥ 
एवमेव भवेत् षट्कं करणानामतः परम्। 
भेदेऽपि किञ्चिद स्यास्ति कथ्यते तद् धःकमात् ॥ 

इरिपारः 

सरचातुिध्यम् 
वादी विवादी संवादी चायुबादीति संक्िताः। 
पतुर्बिधास्खरासि च, . कम्भः 

खरपञ्चमी- रागः 
सपगमेस्तारतरा षड्जान्ता बहूपमा । 
म्रदवो सपगाश्वाल्न रिहीना पञ्चमी मता॥ 

सखरपदङरणम्- वन्धः 
-.-.-.-.-----पश्चारख्वरपद्ादिके । 

करणे धातु युगरं गीयते मधुरैर्स्रेः ॥ इरिपारु 

७५५ स्वरशरुतिका्त्व 

खरभेदः- चित्रामिनयः 
भालोडितास्या दिस्त परावृृत्तरिरस्तद्ा । 
युखस्थाने तु द॑सस्यः पुरोभागे तु कर्तरी॥ 

विनयः 

--साच्िकमवः 

स्वरभेदे भयदर्षक्रोधजरारोक्ष्ययेगमदजनिवः। 
खर भेदोऽभिनेतव्योभिन्नगद्रदनिष्मनैः । 

भरतः 

खर भेदो भयक्रोधमददष॑शचो$ैरुत्पद्यते । 
गद्रदालापोऽनुभावः स्वरभेदो गद् मदक्रोधहर्षभयञ्वरैः॥ 

सागरः 
स्थान्नष्टः स्वरैभूयः स्खकिते गद्रदरपि । 
दृरोयेदिति रोषः । 

सखरमेरकटानिधिः 
रामामायकृतः । कत्र एकोनैविंशतिमेटकतार उपन्यस्ताः । 

तेषु पच्दश्च मुख्याः भिन्नलक्षणा भवन्ति । चत्वायोऽन्वे प्रहटक्ञ- 
न्याससंवादिविवादिभेदेन तद्भिन्ना भवन्ति । भयं प्रन्थः वेहकुट- 
मखिना बहुधा दूपितः। बीणातन्त्रीसारणासु स्वयभुव इवि 
स्यातानां नादानां सतिं निषूपयति । यथैव हपदेव श्रीकण्ड- 
बिद्लादिभिरपि स्वय॑भूनादस्वरूपुक्तम् । काटः के. प. 1550. 

खरमङ्गलारागध्यानम् 
नीराजनकराम्रयां मारतान्तस्य सन्निधौ । 
शेताम्बरां नीरदेदं चिन्ठये स्वरमङ्गखाम् ॥ 

धार द्तनयः 

रागसागरः 

खरश्तिकायेत्वम् 
स्वराणां भरुतिकयेत्वमि वि केचिद्वदन्ति दि । 
मृत्पिण्डद्ण्डकायेत्वे घटस्येव यथ। भवेत्॥ 
कायेकारणभावस्तु स्वरश्रुतयोनै संभयेत्। 
श्रुतीनामिह सद्भवे प्रमाण नैष विदयते ॥ 
सथोपवया यदि वा उ्याप्तिरहपूर्वं प्रमाणबटात्। 
सिद्धस्वरजनकानां गगनगुणानां स्वरो भेदः ॥ 

खलम् । 

कायेकारणमेदोऽस्ि यद्यपि स्फुटमेव हि। 
तथापि कारणत्वं च श्वृतीनां नेव संभवेत् ॥ 
कार्येषु विद्यमानेषु कारणस्योपङम्भनात् । 
घटादौ विद्यमानेऽपि गृखिण्डोऽप्युपटभ्यते ॥ 



्रतितादास्यम् ७५५६ 

खरश्रतितादारम्यम् | 
विशेषस्परेसल्यत्वाच्छरवणेन्द्रिययाद्ययोः । 
स्वरश्रयोस्तु तादात्म्य जातिव्यक्तयोरिषनयोः ॥ 
मदस्य लक्षणानां सामान्येनान्यव्तुवत्सिद्धः । 
तद्धि विरोषस्तु मनति पुनः खपुष्प इलम् ॥ 

नानाबुद्धिगुदी वत्वात्स्वरश्चस्योस्तु मिन्नता । 
भाश्रयाश्रयिमदाच तादास्म्यै नेव सिद्धयति । 

मतङ्गः 

खरश्चतिपरिणामिता 
श्र्वः सरूपेण परिणामे भजन्त हि । 
परिणमेद्यथाक्षीरं दधिषूपेण सर्वया।। 

परिणामो द्यभिञ्यक्िः न्याय्यः पक्चस्सतां मतः । 

खरश्रतिविवतेत्वम् 
नराणां तु मुख यद्वद् दपणे तु विवर्तितम् । 
प्रतिभान्ति खरास्तदवनछूति्वेव विवर्तिनः ॥ 

यद्भाणि विवर्तत्वै श्रुतीनां तदसङ्गतम् । 
विवतैटवास्वराणां हि भान्तिज्नान प्रसञ्यते ॥ 

मतश्नः 

सखरश्रतिसंबन्धः 
तादारम्य च विवर्वव्यं कायेख परिणामिवा। 

असिव्यञ्जकताचापि, 

खासमूहनाम 
एक्स्वरस्त्वार्चिकासख्ये दिशसे गायिकामिध्रः । 
तिस्वरा सानिको नाम चतुरध॑यः चतुःस्वरः। 
सस्वरान्तरनामान्यो ज्ञेया ग्रौडवषाडनौ 

पूर्णस्सप्रस्वरः । 

खरयैन्धवी-रागः 

षड् जाशम्रहपन्यासा वारे मन्दरे रिधान्विता। 
रिधदीपरा निहीना च शुद्धपश्चमसेभवा । 
सेन्धवरीयै समाख्याता अमर्मे धिनियुञ्यते |; 

मतङ्गः; 

पण्डितमण्डली 

अगदेकः 
१ 

सवराख्या- भाषारागः 

स्वरनान्ना स्वराख्या तु कृष्मः 

खराः - प्रबन्धः 

स्वररेकः पठेरेको विरुदेश्च तथाऽपरः । 
एवै खण्डल्नये काय स्वरा तारुषंयुवम् ॥ 
एवं पदेः बिर्दैः दर्भिते खण्डयुग्भकम् | 
खण्डमाद स्वेर्मय एवै खण्डतथ भवेन्॥ 

अभोषं नायकं कृत्या देवं वा बसुषाधिषम्। 
तालेन सङ्तेगेयः स्वराद्धो वयकारकेः ॥ 

सोमेश्वरः 

खराद्कः- पवन्धः 

स्प: परटैरिदहोद्राहो गीयते विरुदैरपि ; 
तलेनेकेन बा दवाभ्यां जिभिबां गीयते पुनः । 
गीत्वा गीत्वा स्वरे न्याप: स्वराङ्ग इति रक्षितः॥ 

एरिपारः 

अये स्वरांशः, स्वराद्कुः, इति च कोशेषु रश्यते | 

खराङ्गानि 
विच्छेदोऽपणे विसर्गोऽनुबन्धोदीपन प्रसङ्गमिति षडङ्गानि । 

न्यः 

खराथः- प्रजन्ध 

यत्राभीषटस्वरेरर्थः सप्रमिः प्रतिपाद्यते | 
स स्वरार्थ द्विया ज्ञेयः गुद्धमिश्रकमेद्तः ॥ 

कमत्युल्कमभेद्ाभ्यां वह्यं स्यादवदयनः । 

धिया रागश्रतिष्यानाम्वितया तसपरध्यते ॥ 

केषटैस्मप्रभियब स्वर्थः प्रवध्यते) 
स शुद्ध इति विज्ञेयः स्वर ग्राख्रानुसारतः ॥ 
स्वराणां बानिसंख्यानामेकेकं प्रथमाश्चरम् । 
कृत्वा यत्रार्थसंयुक्तं गीतते स च मिश्रकः ॥ 
एकादिस्वरभेदेन स्वरार्थत्सप्रधा मतः । 
पादेरन्यतौरस्याभोगास्सवध्यते बुचैः ॥ 

सोबराजः- 

खरा्री -मेखरागः (दर्किम्भोजीमेरुजन्यः) 
(भा) समगमपनिधस. 

(शव) सनिपमगरिगरिख. 

ख.रेती-श्रतिः 
निषादे दितीया श्रतिः। 

नुमन्मतेऽष्टादओैव श्रतयः 



स्दहूपानुगतः 

खरूपानुगतः-बचाब्ङ्कारः 
विद्युद्धवायप्रकृतिः समपाणिकृतम्तथा । 
स्वरूपाुगवश्ैव धि्ञेये वाद्संश्रयः ॥ 

भरतः 

खरोत्पत्तिः 
उदात्तश्योनुदात्तश्च स्वरितप्रचिते तथा | 
निखातश्चेति विज्ञेयः स्वरभेदश्च पश्चधा। 

भन्ये तु क्ष्टादिस्वरेभ्ये सद सप्रस्ामगाः परि करपयन्ति। 
कृष्टस्य मूथैनि स्थाने टल प्रथमख तु. 
शषोम॑थ्ये द्वितीयस्य वृतीयस्वस्यकण्डयोः ॥ 
कण्ठः स्थाने चतुर्थस्य मन्द्रसोरसि चोच्यते । 
अतिखरस्य नी चस्य हदिष्यानं विधीयते ॥ 

शनुदात्तस्य परस्य संभूतिरिति। अनेन प्रकारेण निषाद्- 
गान्धार षद्जमध्यमपश्चमरिषभयेवता यथायथ सप्रस्वरा 

बिभङ्धा जायन्ते | तथा च नारदः - 

सशचनिषाद गान्धारौ नीचे वृषभपेवतो । 
खरितप्रभवा देते षडजभध्यमपञ्चमाः ॥ 

नान्यः 

सखण॑चूडामणिः मेररागः (खरहरपियमेरजरन्यः) 
(आ) सरिमगमप्रथनिस. 
(अव) सनिपयधनिधपमगरिगस, 

खणमेरः- देसीतारः 

लगौद्रतत्रय त्रिःस्याटौदौ लपगद्ादखी | 

पगोदीटपगाः प्रोक्ता गारुगिश्च वृतीयकः। 
दरतो टघुगेश्च ख्णमेरुरय मतः ॥ 
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००|| ऽ॥। 

धथवानुचतुष्व, स्यात् कोडा गारगिका वथा । 
्रनुदरतासतु चत्वाये दविरामो ख्ुद्यम् ॥। 

गपौ गारुगिली दश्च हस्मेऽनु टूतयुग्मकम् । 
वविरामस्तु विज्ञेयः स्वर्णमेरर्निगयते ॥ 
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खल्पचिन्दम्- देशीनृ्तम् 
भाभोगसहित वेदखण्डश्चातिमनोस्मम्। 
भिन्नतार पिद्यमरूपानास्पां च विराजितपर ॥ 

५७ ९१३ 

सविलास चमत्कारं चारिक।भिरलद्भुतम् । 
स्वस्पचिन्दं तदेव स्यान्नाम्ना च कटचारिका | 
द्राविडी भाषय्ण बद्धमएवा सुरभाषया ॥ 

खशन्दबाचिकः 
शब्दं स्वचसाचायां नर्तकेन सम नरी | 

खस्तिरः- पादपाः 
स्वस्तिकीफ़तयोरद्व्थोः शुटनार्स्छस्तिको भवेत् । 

त वेमः 

-~-- १६ : 

पाश्च व्ययासतोऽटम्नौ बाहू स्वस्तिक ईरित्तः। 
रवेभेवेदुपश्ाने अणामे परिरम्भण ॥ 

भदक 

हस्तः 

छराली का पताकौ वा यद्वा तौ खटकाञुखौ । 
शअन्योन्यमणिवन्धस्थावुत्तानौ वामपा्चैगौ ॥ 
हद यक्षेबगो स्यातां यद्यय खस्विकः करः । 
विच्युव पस्तिकः कायां गमने सागरे घने ॥ 
विस्तीर्णे भूतले सखरीभिरेव मरत्विति भाषणे । 
विधेयौ मण्डटाकारौ यथा स्यातां स्पश्ेगौ ॥ 

उत्तानौ वामपा्धैस्थावन्योन्यमणिबन्ध क । 
रारो यत्र हस्तोऽसौ स्वस्ति परिकीर्तितः॥ 
विच्युतस्वस्विकस्सेय अधोदेरप्रसारितः । 
विस्तीर्णदेशनिर्देशे सरस्सङ्कररूपणे ॥ 

तथैव मध्यदेशस्थो दिक्पुरारण्यदशने । 
ऋलुजीमूरगगनादी नाममिनय पुनः । 
यथोचितं प्रयोक्तव्यस्तदु्ञैरूध्वप्रदेशागः ॥ | 

भः 

स्वस्तिकाधोमुखौ रातौ बिच्युतोत्तानितौ दिने । 
मेध्यप्रछादिते तर्मिन्वरिच्युताधोमुखाचिमे ॥ 

भसोष्टः 

एकस्य मणिवन्धेऽन्यमणिबन्धस्थितौ करौ! 
देष्स्य वामपाश्चस्थावुत्तानौ स्वस्तिको सतः ॥ 

धत्रालसे पतःको वाऽमिनये वशगो करो । 
बिच््युतःस्वस्तिकः सीभिरेषमस्तीति भाष्णे। 
गगने सागरादौ च चिर्तीणे संप्रयुज्यते ॥ 



शवल्तिकः 

--- हस्पारः 

स्ते तु स्वस्तिकाकारावेकं परहपुष्करम । 
ताहयेतां यदा तदुज्ञेः तदा स्वस्तिक उच्यते ॥ 

धोँर्धो धों नकिट नकिर धो नकिट 
यत्न षोड़शमान्नामिः युक्तोऽयं स्वस्तिको भवेत् ॥ 

खस्िकचन्द्रकहस्तः 
सणिबरन्धसमाश्िष्टाव पे चन्द्रावधोमुसखौ । 
सवोङ्धस्यश्च विरा नाश्ना स्वरितकचन्द्रकः । 
क्षतपक्षाख्य विहगे योऽयस्खस्तिकचन्द्रकः ॥ 

` शतपष्षः गण्डमेरुण्डः। 

खस्िकचारिणी-- गतिः 
मुहृस्स्वस्तिकयोगेन गतिस्स्वस्तिकचारिणी । 

खस्तिकताडितम्-पादमणिः 
एकरसखमस्थितस्याङ्ेः पश्चारस्वस्तिकबन्धनम्। 

भाचरज्ङ्खरी प्रे तिष्ठेदन्यस्य पा्चैतः ॥ 

पूर्यस्तु चरणो भूमौ तलेन यदि ताडनम् 
विदधायेवमेव स्याद्यदि पादान्तरेण च। 
खदा चृत वि दोषज्ञः प्रोक्तं स्वस्विकताडितम् ॥ 

खसिकत्यस्रम्- चारकः 
प्रथमे स्वस्त्री मूय छुञितावृरध्वगो पुन; । 
त॒तो चामांसपयेन्तं पर्यायाघेद्रस करै, 
तल्स्वस्तिकच्यसरसंजञै क्षेमराजेन भाषितम् ॥ 

स्वसिङतिक्रोणम् - ाख्कः 
स्तौ प्राक्स्वर्तिकी भूय ्ु श्चितानुर्ध्वगौ तद्! 
उदरती यदि वामांसपयेन्त्चलदृङलि । 
हतसवस्तिकलतिको णास्यं चालक त॑ मचक्षते ॥ 

सखसिकभ्रभरी-तिरिनृत्ाङ्गम् 
तस्मिन्नेव स्थितः स्थाने पूर्ववत्करयोजनम् । 
पयोः स्वस्तिकं स्वा रिखरौ च स्तनोपरि । 
दृक्षिणावर्ततो भान्त्वा स्वस्तिकश्रमरी भवेत् ॥। 

प्ाश्वेदेषः 

भृत्रारसेखरः 

स्वस्िकरेकिकिः 

तस्मिन् » पूर्व॑ बदिति । प्रपदीध्रमरी टक्षणे रेवेदर्थः। 

खस्िकम्-- करणम् 
निष्कमथ्य करौ यस्मिन् इद्रे्ितपुरस्सतै । 
ञ्यावर्तने सहोल्प्टुखय करयोः पदयोरपि ॥ 
स्वस्तिकौ युगपत्कुयुः तत्स्वस्तिकञुदाहतम् । 
भपरान्वेषणे वेगान्निषेषेन प्रयुञ्यते ॥ 

ज्यायः 

स्वस्तिकाख्यं नियोज्यं तञ्चितयुक्तिपरिकरमे ॥ 
। रक््मणः 

--दशीमण्डलम् 
दक्षिणेत्तिरतः छुयोरपादे पादैः करे करम्। 
ग्यत्यासेन तद् प्रोक्तं सवर्तिकं नाम मण्डलम् ॥ 

नाग्यदर्पेणे 

--देशीखथानम् 
मन्जीरधाम्रि संबद्धस्यस्तिकी कुश्चिताङ्गछि । 
मिथःसश्िष्टकानिषठे। भवेतां चरणो यदा । 
तद् स्वरिवकसंज्ञं तु स्थानकं कथितं वुवैः।। 

--ह्स्तः 

धन्योन्यं पाणिना बाहूर्योन्य यत्तु गृडयते । 
तत्स्वरितकमिति प्रोक्तं रम्यमेवद्ररानने ॥ 

खस्तिकरेचितम्--करणम् 
चतुरस्रो करौ छृत्वा ततो रेचककर्मणि । 
धृतश्मे हंसपक्षौ कृत्वा व्यावर्तनेन तु ॥ 
प्रापय्य मस्तकदु्वंमधस्तु परिवर्तनात्। 
धानीय च तथाविद्धवक्रवर्तनया करौ ॥ 
वक्षसि स्वरितकीङृय विभ्रकीर्णो ततःपरम् । 
पक्षवच्चितको हस्तौ कटीतटनिवेरितैौ ॥ 
परिवतौ ततःकुयोतपक्चप्रथोतश्रावपि । 
कृत्वा करानुगां चारीमन्ते चेद्वहित्थके ॥ 
स्थाने तिष्ठेच्च करणं तत्स्यात्स्वस्तिकरे चितम् 1 
प्रयोगोऽस्य प्रदषादो नृत्तामिनयनेऽपि च ॥ 

खल्तिकरेचित्ः-- अङ्गहारः 
वैशाखरेचितयृधिकबृथ्िकानिषुटककटी छिन्नानां करणानां 

उम्य्पतिः 

र 

कमात्पमरयोगे स्वस्तिकरे चिताङ्गदहारः । 



स्वस्िकरेचितम् 

खस्तिकरेचितम्-- करणम् 
स्वस्तिकौ रेचिताविद्धौ विशिष्टो कटिसंस्थिती । 
यत्र तत्करणं ज्ञेय बुः स्वस्तिकरे चितम् ॥ 

चतुरखः शथितः करवा दंसपक्षी द्रूतभमे । 

व्यावृत्तिपरिवत्तिभ्यामधश्चौध्व शिरःस्थटात् ॥ 

भानीयाविद्धवक्रौ चेद्रक्षसि स्वस्तिकरी कृती । 
विश्रकीर्णीं ततः कायं पक्षवद्चितरौ कसै। 
पक्षप्रचयोतकफ पश्चाच्चारी तद्ररागा भवेत् ॥ 

छन्तेऽवहित्थकं स्थाने तदा खवस्ठिकरे चित्तम् । 
सृत्तामिनयते तच्च प्रददौ नियुञ्यते । 

खस्तिकवर्तना 
उ्यावर्तनक्छियापूय क्रियेते स्वस्तिकौ यदा । 
तदा सरद्भिस्छमादिष्टा वर्त॑ना स्वस्तिकामिघा ॥ 

मशोकः 

खस्तिकविच्युतेम्- पादमणिः 
स्थितावद्ध लिग्षठेन चरणावुरप्टतो तद् । 
स्वरितं तस्य विश्लेषे षुवोते युगपन्मुदुः । 
यत्न तन्नृत्ततत्तवज्ञेरुक्तं स्वस्तिकचिच्युतम् ॥ 

खस्तिकहस्तः 
पताकयोस्सन्नियुक्तकरयोमणिबन्धयोः। 
संयोगेन स्वस्तिकाख्यः करटीकाविचश्चुणः ॥ 

पुरोमुखः पुरोभागे बद्धस्तु भयदशेने । 
विवादे कर्तने चव स्वस्तिकास्यचयो भवेत्॥ 

विनायकः 

खस्तिषाम्बुजः-- दसः 
स्वरितिकावपि संयुक्तो नर्तनान्तौ विष्वितौ । 
पद्म कोड यमौ कार्या स्वस्तिको स्वरितकाम्बुजे ॥ 

नौगमद्छः 

खस्तिकाश्टेषः- चारकः 
संप्राप्रयोस्स्वस्तिकरवं हस्तयोरं सदेश्नतः। 
वलस चेद्धिटासेन स्वस्तिकश्रेष उच्यते ॥ 

स्वादय 

खश्षिकोदटततम्- पादमणिः 
त्प्ल स्वस्तिकाकारौ विन्यस्तौ चरणौ मिथः 
पराड्मखीकृवतखावङ्गलीप्रषठमागतः ॥ 

तिष्ठन्तो धरणीप्रठे तछाभ्यां ताडने मुहुः । 
कुरुतो यत्न ततपरज्निः स्वस्तिकोदतमुच्यते ॥ 

खस्िका- नृत्तदसतो 
स्व्िकौ मणिबन्धन्ते भूतैवेतौ सलक्षणो 

एवाविति हं सपक्षकसे । ज्यायनेः 

_ हस्तः 

आश्लिष्टं सपश्चाभ्यां स्वस्तिकास्वस्तिकी करी । 
धा 

खस्थम्- देहीस्थानम् 
वक्षस्समु्रतं यब.पादौ विस्तारिताश्चितौ । 
हस्तावूरुफरिन्यस्तो सथान तस्स्वस्थमुख्यते ॥ 

- वीणावादने गुणः 

तत्स्वस्थ स्वरनिष्पत्तियेथावद्यत्र दश्यते । 

--सथानम् 
वक्षस्समुन्नतं यत्नं पादौ विस्तारिताश्चितौ । 
स्वस्तावुरुकटीन्यस्तौ स्थाने तस्स्वस्थमुच्यते ॥ 

खस्थः- श्वसः 
स्वभावजाविमै वायू स्वस्थौ स्वस्यक्रियायुती । 

खागता--पए्कदशाक्षरवृत्तम् 

रनभगगाः । 

खात्यभिनयः 
कटका वर्तहस्तेन कर्तञ्यः। महार 

खातिहस्तः (छवातिमांणिकक्त् ) 
खरकामुखदस्ते तु तजनीशिरसा यदा । 
छङ्ुष्ठपवेसन्षेरत्यात् शिष्टा च परियुभ्यते ॥ 
रत्नार्यकटकावर्वः कोदरोक्तमतोदितः । 

स्यलयर्थं च प्रखपे ख योज्यो नक्षत्रभाविमिः॥ 

0 

गध्र 



"+ 

स्वा्ीनभतरका 

सखाधीनभतेका--नायिका 
सान्द्रामोदगुणप्राप्रा भवेरस्वाधीनभदेका । 

भरतः 

स्वध्।नपतिका सातु यां न मुञ्ति बहभः) 

शामोदगुणो हर्षः सोभाम्याभिमानश्च ॥ 
२सकुकिका 

सखाभाविकः--मुखरागः 
सहजो मुखरागस्तु स्वाभाविक इति स्मतः । 
शनुकूलेषु भवेषु प्रयोच्योऽसौ मनीषिमिः॥ 

जयमेव सहज इयप्युच्यते 1 षेमः 

खामाविकी- नासिका 
अनादिष्टेषु भावेषु नासा स्वाभाविकी स्थिता। 

विप्रदासः 

सखामिनी 
सेनापतेरमालयानां दण्डिनां तत्पर या । 

तनया नामतश्चैव स्वामिनीलयमिसल्ञिता ॥ 

शीटशू्पगुणेयौ तु संयुक्ता नृपवछभा । 
स्वामिसत्कारसंपन्ना स्वामिनीति हि संज्ञिता ॥ 

भरतः 

खायम्धुवकपारगानम् 
स्वयमुवःकपठेन षष्ठे गाने समीरितम् । 
ताख्श्यच्वतपुटस्तल्न रागो वेसरषाडवः ॥ 

करतरुविरुसनेव्यारिगानम् । कुम्भः 

स्वह्कर- तानः 

मध्यमप्रमे गहीनषाडवः | 

धपमरिसनि. कुम्भः 

सिष्टङृत् -तानः 
मध्यमग्रामे गनिहीनीडवः। 
पथमरिस. 

--तानः (रि - रोपषाडवः) 
निधपमगस, 

सखीया- नायिका 
समानक्ुखशी लेन येनोढा बहिसाक्षिकम् ! 
सा स्वीया तस्य- 

कुम्भः 

कम्भः 

दशरदातनयः 

ष्वद 

तत स्वामिन्येवानुरक्ता स्वीया । न च पररिणीतायां एणा. 
मिन्यामतिभ्याश्चिः। अल पतित्रताया एव छक्ष्यत्वात्। ताश्च 
परगमितया परकीयासरमपि समायाति । अघ्यागरेष्टाः। मतै. 
श्रषा रीकसंरक्षण जाजव क्षमा चेति । 

सारदातनेयः 

भोगेप्सवस्युस्स्वीयाः। 
न मुञ्चति भियं खीया संपत्स्वेपि बिपत्स्यपि । 
शीकसलाजवेपेता रहस्संमोगखङस्ता । 

शारदातनयः 

-मेटरागः (नरमेरवीमेखजन्यः) 
(आ) सरिगरिमपनिषनिस, 

(अवे) सनिपमनिषपमगमरिगमरिगस 
म 

खीयागुभाः - (नायिकागुणाः) 
संपत्सु चापत्सु च या न सुञ्लारमेन्छरं सा रमणी स्वकीया । 

शीखाजेबायः स्वगुणैरूपेता स्वेनेव चोढाहि पतिव्ताघ्यत्। 
स्वच्छत्वं नखद्म्तकेरवसनादीनां समस्तक्रिया 
चातुयं स्वितपूर्वनल्पमक्टुर्पक्तं च संभाषणम् 
दाक्षिण्ये विनयस्सुशीलधेभवोवक्रादिवाक्यज्ञता 
प्रायोऽमी छखपाकिकासु विदिताः कल्याणनियागुणाः। 

नीरकष्ठः 

स्वेदः-- साक्तविकभावः 

कोधभयदषरजादुःखश्रमरोगतापघातेभ्यः। 
व्यायामङ्मधरमः स्वेद्स्सम्पीडनाङेव ॥ 
ठग्रजनप्रहणाच्चापि खेदापनयनेन च। 
स्वेद एवामिनेतव्यः तथा वाताभिष्टाषत्तः ॥ 

भतः 

स्वेदो धर्मः छ्नीश्रमक्रोधसं बाधि रुत्प्यते । 
ठ्यजनालिक सम्भाजनवातेच्छाभिरभिनयेत् ॥ 

मगर 

खेदः सम्पी डनात्कोधरतिन्यायासभीतिभिः । 
धमेहषञ्वरणग्ानि सुलटनादिभिमेदेत् ॥ 

शोरदातनयः 

धमं, ग्रीष्मादिजनितोभा । दर्पः पुत्रजन्मादिजञनितस्न्तोषः। 
ऽवरः सीतोष्णादियेदमिन्नः देहपी डाकपे रोगः । ग्डानिः अभी. 
प्छितकायासिद्धिरतिक्षुधादिजनिता मनद एव्यापिनी निषा 
णता। नारसिंहः 



संक्षिप्तकः 

---चिलाभिनय 

आखोितदहिरो बध्वा साची दृष्टिस्तमैव च । 
रतिश्रमापनोदाथ सूचीदस्तः भरचाछितः ॥ 

कण्टक्यले पताकस्तु व्यजनाथंविहूपणे । 
सयेद भावं द्रोयन्ति करटीका विचक्षणाः ॥ 

पिनायकः 

संकषिप्रकः-- आरभय्यङ्गम् 
अन्वर्थरिस्पयुक्तो बहपुस्तोत्थान चिवनेपथ्यः । 
संक्षिप्रवस्तु विषयो ज्ञेयस्संक्षिप्रको नाम ॥ 

भरतः 

संक्षयाक्षिप्नानि वस्तूनि विषयो अस्येति सं्षिप्तकः। तानि 
बस्तूनि दरोयति अन्वर्थेति । अर्थन प्रयोजनेन अनुगताः शित्प- 
बुक्ता: धुटाठरिस्पिविरचिताः अथाः यत्रेति। 

अत्निव दि दरौयति। बहूविपुै। पुस्तस्योत्थापनं प्रकटस्वम्। 
विचित्र च नेपभ्यम्। खज् चर्मवमादि यल पुस्तयोगे। यथा- 
आयाशिरोनिक्षेपे रामाभ्युदये चित्र नेपथ्यं। यथावा भश्च 
रेथान्नः वेण्याम् । 

भमिनबः 

संक्षिप्रवस्तुविषयः प्रयोगाभितशित्पबान् । 
बटुपुस्तोत्थानङृतेः वेषेस्सक्षिप्रको मतः ॥ 

नास्थि यानि रथचरमवर्मभ्वजादीनि क्रियन्ते तानि पुस इति 
इमर्तितानि। यथा- नारदेन शित्पमादश्रयं नरकः क्षयं नीतः । 
यथा वा-रषस्रामायेन कन्या मायावती छृता। अन्ये पुनरन्यथव 
सक्षिप्रकमिच्छन्ति । पूर्वनायकनारोनापरनायकसभवःसं क्षिप्रकः। 
अथा-रामेण रावणमपनीय विभीषणस्य राञ्ये कृतममिक्रेचनम्। 

खायर्ः 

 संख्या- तानः 

लि - लोपः षाडवः | 
धपमगरिस. कुम्भः 

संप्टुता-पुष्करवाद् जातिः ` 

सवाङ्गलिचलनङृता सर्वमृदङ्गपरहारसंयुक्ा । 

भीतनभोयानगतो संष्टुतजातिर्विधातनव्या ॥ 
अभिनवगुप्तपाटः 

नानाकरणवेहुमिजातिः करणाशितेयां तु । 
विक्षिप्रा्ितिमिश्रा संप्टवसंज्ञा तु जातिरियम ॥ 

नेपालपाठ भरतः 

संभोगरशब्दाथविचारः 

संभोगरब्दाथिविचारः 
अथातो विप्रखम्भापादितप्रकर्षसम्पदः समे।गस्य स्कूपमुप- 

देक्यामः । कः पुनरथ सङ्गमो नाम । ननूक्तं- नायकयोः प्राग- 
सङ्गतयोः सङ्गतवियुक्तयोवी भिथस्समागमे प्रागुत्पन्नस्तदानीतनो 
वा रयाख्यस्थायिभावोऽभिरुषणीयाछिङ्जनादीनामबाप्री सटां 
समुपजाथमनेदेर्षधृतिस्मृतिमतिभिव्येभिचारिभावैस्संसृञ्यमान : 
ऋतूधानोपगमनजलक्रीडा कीडापर्वतोपवेशप्रसाधनग्रहणमधु- 
पानेन्दृदुयादिमिरुदीपनविभवैरुदीप्यमानः सविध्रमभरकराक्ष- 
विक्षेपादापासंभ्रमतादिभिरनुमविरभिग्यञ्यमानः ईप्सित मा 
सादयन् जिहासित जिष्टानः प्राप्रपाप्यप्रकर्षावस्थः संभोगण्ङ्गारा- 
ख्यां भते इति। 

स चतुधा, प्रथमानुरागानन्वसो, मानानन्वरः, प्रबास्तानन्तरः, 
कर्णानन्तर इति चोक्म्। संज्ञा तु नेषा परिभाषिक्येव । 
प्रकृतिभ्रययोपसगे विभागकल्पनायां अन्वर्थस्यापि विश्मान- 
त्वात् । तथाहि--संक्षेप सङ्करसंपूर्णत सम्यक््वद्योतकसमुप- 
सगेपूर्वस्य पालनको दिस्याम्यवहारानुमवकर्मणो भुजेः भावे 
कतरि अकतरि च कारके संश्ञायां सर्वक्ाठेषु घि संभोग शति 
हूपं मवति । कः पुनरिह प्रकृयर्थः। क ठपसर्गोर्थः। कः 
प्रययार्थः । कोवा प्रत्ययोर्पत्तिकाट इति। ठच्यते-संक्षा- 
सब्दानां यथाक्थञ्रिधत्पतिरिति दरोने संश्चालुरोधादेष योऽथा 
यतोपपथ्ते स तत्रैव उ्यवद्धियते इति। तख प्रङृत्य्थधिभागे 
चत्वारो धात्वर्था पाटनादयः । चत्वार्थोपसर्गाथौः । संक्षे- 
पाथोदयः । यथा- संप्रीयते कथा गाथकेन । ससृऽयते सुप 
खवणेन । सिक्ते याग उपकरणैः । संप्रयुज्यते दयितः कान्- 
येति। प्रत्ययाथंविभागेषु पुनरष्टौ प्रत्ययाथाः । भावो, हेतुः 
षट् च छारकाणि । प्रययोत्पत्तिकालाः भूतो वर्तमानो ब्यक 
भूत विश्चेषो वतंमानविशेषो भ विष्यद्ररोषो ज्यक्तविशेष इति । 
शअयेतेषां मिथस्समवायोपादानपेक्षित प्रथमानुरागाद्यानन्वार्थः 
तियेगादिसाघारणः सामान्येनैव पालनसक्षेपाङ्गार्थ विषयः सभोग 
शब्दार्थो विवक्ष्यते । यथा चतुर्णामपि भुञ्यथानां चतु्णांमवि 
समुपसगोथोनां चतुष्वंपि प्रथमानुरगानन्तर्यादिषु संभोगेषु बतः 
सृष्वपि संभोगावस्थासु सर्वैरपि प्रययथै रविशेषेण मार्वद्ाङलिक- 
स्सबन्धो भवति । तत्रोदाहियते - ॑ 

मधुद्धिरेफः कुसुमकपात्रे पपौ प्रियां तामनुवर्तमानः । 
शङगेण संस्परोनिमीलितारक्षी सृगीम कण्ड्यत कृष्णसारः ॥ 
ददौ सरः पद्कजरेणुगन्धि गजायगण्डूषजरं करेणुः! 
अर्धोपभुक्तेन विसेन जायां संभावयामास रथाङ्गनामा । 
गीतान्तरेषु श्रमवारिलेशञेरीपर्स मुच्छरासितपल्रोमम् । 
पुष्पासवाघूर्णितनेसोभि ्रियामुखं किंपुरुषश्चुचुम्ब ॥ 



१ अहि ॥ 

संभागशन्दाथविचारः 

सेग्राप्तपुष्पस्तम्बकस्थलीम्यः स्फुरत ऋदोष्ठमनेोयाभ्यः 
छताबधूभ्यस्तरगोप्यवाप विनश्रन्नाखाभुजबन्थनानि ॥ 

अत्र च प्रियादृत्तविषाणकण्डूयनपानेपच्छन्द्नख्ाद्वाहारदान- 

चुम्बनचटुपरिष्वङ्गप्रीतिदायी सरीसपस्रगपञ्ुपक्षिपुमानाभास- 
तर्विहोषाणां अविरोषेण सर्व॑साधारणः प्रेमपाठनार्थो गम्यते। 
अयमेक च प्रयोञ्य रञ्जनाय बुद्धिपूर्वकं भ्रयुज्यमानः कौरि- 
स्यार्थोऽपि प्रथते 1 सवामिप्रायनिब्रयय उपकरष्यमानोऽभ्यवहा- 
राथ स्तप्यते । प्रेमपारवहयात्ु स्वयमुपजायमानोऽनुभबस्चब्द्- 
वाच्यो भवति । 

उपसर्गोऽपीह पारनार्थमुपकल्प्यमाने संक्षेपार्थंमाटम्बते । 
प्रपोऽयरञ्ननाय वुद्धिपूवेकं प्रयुज्यमाने सकरार्थः स्पति । 
प्रगरोञयाः कथमनुरञ्येरन् इति बुद्धयः संकीयेन्ते । स्वाभिप्राय- 
नित्यश प्रवर्तमाने संपू्णैद्वमबगाहते। अयं चेह सेपूर्णतार्थो 
मदुभयेषामथीन्द्रियाण। अनुकूट्येपु स्वेषु स्वेषु विषयेषु श्रद्धाति- 
ञ्ञयास्वृत्तिः। प्रेमपारवङ्यत्ष्वयमुपज।यप्राने सम्यक्त्वार्थ- 
मभिनिवेडाने । तत्र सम्यक्त्वे नाम येमाछि इनादिष्वनुपदेश्च- ` 
पर्विका स्वाभाविकी स्त्रीपुंसयोरन्योन्यमनुकूखाम्युपपत्तिरिति 
बतु छोकेषु पाखनादिनियमः । मधघुद्िरेफक इवयादि । इयं हि 
सः प्रेमपाखनोपनिषत् । ययद्न्योन्यानुबत्था एकत्र पानभोजनं॑ 
ध्ानुकूस्यतश्च परि चर्यति द्विती यश्योके कौटिल्यं यद्यथा--ददौ. 
सरः पड्कजमियादि । इदं च तद्रतेः स्वभाबकुटिख्त्व अभि. 
श्यकयवश्थायामुर्सिष्रति यदेव नाम प्रेभपरीश्चा प्रवर्तते यद्यहं 
ते प्रिया तन्मदुच्छि भङ्ग, यदद ते दयितः तद्भक्त दोषमुपभुह्ु। 
तृतीय श्टोकेऽभ्यवहारार्थो यथा गीतान्तरेष्विति । सोऽय रते 
रहय वरह ते नाम येऽयमिन्द्रियाणां विषयेषु गन्धातिशयासदृत्तिः। 
सा चेह गीतभ्वनिमने्रे मदवञ्चनयनेन्दीवरे परिपाण्डुगण्ड- 
मण्डले पत्रवह्यो विशेषाहस्णे सुधायमानोष्ठपहवाख्वादे मधुर- 
विरोषकषायिते पुष्पासवपुरमिवदनेन्दौ किपुरूषेणाम्यनुज्ञाय- 
म्राना सर्वेन्द्रिपाह।दमाज्ञापयति। चपुर्थंश्लोकेऽनुम वार्थो यथा- 
इयमेव स रतेरनुमवप्रकर्षसीमा यद्ास।दितप्रङष्ट यौवना 
यथोकूगुणवती युवतिः उन्मिषर्ासिविकभावा सखयंप्रहणे 
दयितमानन्दयति ¦ स्तबकस्तनीति उपारूढ यो वनरं ठक्षयति । 
अयेतेष्वेयोपसगार्थसक्षेपादयः प्रतिपद्यन्ते । तेषु क्रमेण 
पाडनसंक्षेषः पाठनसङ्करः पालनसंपूर्णत्वे पालनसम्यक्त्वे च 
ब्यञ्यन्ते । एकत्र पारन सम्यक्ते उदाहप्ण-योऽये दयक्तलजाया 
इव योषितः स्वयेप्रादेण पाणिप्रहणोपगूहनम्रकारेष्वभिनिवे्षः 
ख चेह ऊतावधूनां कतावेष्टितक बृक्षाधिरूढाद्ालिङ्गनप्रकार- ` 
विथानेनानुमीयते ¦ वञ्जघनोपगुहनमिति उपरिलङ्गने इति । 
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नया दिञ्चा कौटिस्यस्य सेक्षेपसांकर्यसपूर्णसव पम्यक्त्वानि 
चपुु लोकेषु व्यज्यन्ते । तथेवाभ्यवहारस्थ सक्चे पादयश्चत्वारः 
भयुभवस्यापि वथव । एवं पालनक्र टिल्याभ्यवहारानुभूतिमिः। 
द्रिता कालिदासेन रमप्रानपद्रतिः । मोजः 

प्रकृतिग्रययाथौनामपि भोजेन श्ङ्गारपरकाचे एकोन 
विपु विवरणं दत्तम् 

संभोगभृङ्गाराङ्गानि 
उक्तं च प्रथमानुरागानन्तर मानानन्तरप्रवासानन्तरकरूणा- 

नन्तराः संभोगश्षब्द् वाच्या इति । तन्न प्रथमानुरागानन्तरे 
रतिप्रकषनिमित्तामिषणीयायाजिङ्गनादीनां अवाप्रिहेतदो वि- 
भम्भयनोपक्रमाद्यः, समागमो नायकयोः परिजनदेश्च 
चेष्टाविशेषाः संभोगशन्द वाच्या भवन्ति। के पुनर्विसंमगाद्यः । 
विसरभः, ्रक्षोदीक्षण, परिदरः, परिहारवि डसाः, कन्दुककीडा, 
केलिषरूतानि, ऋतूपचयसमाचारः, समायात राखावस्ानु भवः, 
पूवाह्िकं, माध्याह्िफ, अपराहिवं, अस्तमय, सन्ध्या, तमः, 
चन्द्रोदयः, उयोस्स्ना, प्रादोषिक, निदीयः, रात्निपरब्ृत्तिः, 
प्राभातिके, तनविहारगमन, वनविद्ारः, पुष्पापचयः श्रमानु- 
भवः, प्रच्छाया दिवसे जरक्रीडानेषभ्ययोगा क्रीडापर्वतबिदहारः 
एकरास्मली, न व्ररतिका, पञ्चालनुयातं, नवमद्धिका, कदम्ब - 

युद्धानि, विज्ञाखखादिका, इन्द्रोत्सत्रः, कोमुदीप्रचारः, यक्ष 
राततिः, भष्टमीचन्द्रकः, कुन्द चतुर्था, सुवसन्तः, सहकारभक्जि- 
का डोखाविखासः, उदकक्ष्वेडिका, मदनेत्सवः, गृहम्रयागमन, 
सहायव्यापारः, प्रसाधनप्रदण, गोष्ठीबिहारः, वासगृहोपगमनम् , 
धभिसारिकाप्रतीक्षण, दूतीविसजेनं, स्वयवागमने, भागतोप- 
चारः, परिचरण, तद्वि्तजनं, कञ्वुकादिपेश्चः, रतारम्भः रतं, 
रतावसाने, निद्रानुभवः, द्रति चतुषषष्टिः । 

भाजः 

संभोगेमेदः 
प्रभः । गते तु कोपे प्रथमे समागमे 

प्रवासकालठे पुनरागमे तथा । 

वदन्ति चत्वारि रतानि कामुका 
स्ततो भवान् किन्ट्वधिकं उयत्रस्यति ।। 

अश्र हमः--यत्तावसप्रथमसमागमे रतं तदप्यटञ्धविलमायां 
कामिन्यां अक्ञातगाथमिव सरः राङ्कावगाहं भवति यद्पि 
प्रवासे रतै तदपि तच्छोकामिभूतत्वान्मन्द यगायास्साखरा- 
विलाक्षमुपोद्यम।नहदयोद्रेगकरण अरम्यं करुणं प्रहोपसृष्ं 
चन्द्रमण्डङमिव्र न मां प्रीणयति। यदपि प्रबासादागते रत॑ 
तदप्यज्कतप्रतिक्मतया प्रियया व्रीलित्तया व्यञ्जिते दुर्दिनगान्धर्व- 
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भिवु मन्ध्रागं भवति । यर्पुनःकोपापगमादागतं तस्सुरासुरा- घ ध कटां कटां एभियात्वक्षरेस्समायुक्ता । 
विद्धमन्द्रपीडिते सर्वाँषधिप्रक्षेपाप्यायितवीरये भगवति सलिल- ता गोसुखीति चेटकरतो बिधातन्या ॥ 
निधौ . यदुत्पन्नमग्तसंक्क्ं किमपि श्रूयते आयुर्वयोऽबस्थापने नेपारूपाठ भर्तः 
रसायन तदप्यत्र वर्तते । ईधरदत्तः _ अवनद्ध जाति; 

संभ्रपः धके रां के टकिणामेमिधात्वक्षरैस्तु संयुक्ता । 
संभ्रमो न कचित्सथानम् । भावतिनेकः सयुक्तकृत।! जातिः सास्या्ेटगतौ विधातन्या 1 = मरतः 
सभ्रमलीरा-मेररागः (कीरमाणीमेखजन्यः) एकाङ्किकमुखे योगदक्षराणां प्रयोकृमिः | 
(आ) सरिषपथस. चेटानां ग्व गतो जानिः संयुक्ता सा प्रकीयेते ॥ = नन्यः 
(अव) सनिधपमगरिम,. मध संयुता श्रतिः 

संयुक्ता पृष्करवाये जातिः षड्जस्य चतुर शतिः \ भनपः 
धकेटां के टकिणा मेभियत्विक्षरेषतु सेयुक्ता। संयोगः 

॥ । १५५ क १ ॥ि [ विद्ध 

सयुशूकृता जातिः सां स्थाश्चटगत विध।तव्या ॥ खययतिपाणीनां संयोजनम् । संयोगत्तु राद्ध विद्धे पयाँ 
अभिनतगुप्तपाटः गत च । अर्तः 

संयोगमेरुः 
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संयोगमेरुः 

संयोगमेरः - तारपभसतारः | 

संयोगमेरुनिमाणमथ ब्रूते धराधिप: । 
येन विज्ञायते रूपं दादिसंयोगसभवम् ॥ 

उष्वाश्चतसखः कर्तञ्याः श्रेणयः कोठभूषिता । 
इष्टताठद्रूतमितेः कोठयुक्तास्ततःपरम् ॥! 

पङ्क्तिटर्य ख्ठपुवांऽबलेः कर्तव्यमत्र तु । 
दिद्विकोष्ठोमितं षष्ठ आवल प्रेणिकाद्रयम् ॥ 
कोष्टगैकोनितं काय ततः स्यादावलिब्रयम् | 
अष्टन्याः कोष्ठफेकन न्यूनं तस्मात्परा्रली ॥ 
दविटिकोष्टककनयूनं स्वस्वपूर्वाचलेः स्मृते । 
ततः स्याद्ावछिद्रन्द्र खस्ठपूबा बलेः पुनः ॥ 

एकेककोष्ठके न्यून एव पञ्चदश भवेन् । 
भथ सेयोगविधिनोपरिष्टादङ्कनं यथा ॥ 
अध्ये दख्गपा न्यस्येन् कमच्छ्रेणि चतुष्टये । 
ततः ऋमात्परामृध्वे दठ द्गौ दप गौ ॥ 
पो गपौ च दृखगा दपा इति ....-. | 
छगपाथो दरगपा न्यस्तव्यास्तारभेदगा; ॥ 

द्पङ््तो सर्वङेष्ठाः स्यु रकेकाद्केन संयुताः । 
एकान्तराः तत.पङ्क्तो गुरोः कोठत्रयं भवेत् ॥ 

खयुक्ते तुयकोठ स्यादेक एवे परा अपि । 
प्टुतपङ्क्ती प्रोष्ठाः खयुजोरूपबान् परः ॥ 
एवं सवां वलिः पाभ्याऽमीष्टरतपदावधिः। 

भस्िश्च सर्वङघवः सर्वगा अपि सर्वश्च: ॥ 
प्टुताश्वतुर्योगमदाभेदा य च्यदियोगजाः। 
लियोगसंभवा मेदाः चतुर्योगभवा भपि। 
संख्यायन्ते यदुक्तसन्मेरस्सयोगपूर्वकः 

संलम्राः--चरणाङ्गस्यः 
साद्गष्ठस्तु भिथोटम्रास्सरप्राः कर्पणे मताः| 

संकापः-(सह्ापकः) साच्त्यङ्नम् 
साधर्षजो निराधर्वजोऽपि वा रागजचनसंगुः । 
साधिषक्षेपाङापो ज्ञेयः स्ापकः सोऽपि ॥ 

अथवा- 
धमाधमंसमुरथ यत्र मवेद्रागदोषसयुकतम्। 
साधिक्षेप च वचो जञेयस्संङापको नाम । 
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भरतः 

"^, ` ~ 

संवादिप्रयोमः 

सदाधषणेन यद्राक्ये साधर्वम् । तद्धिरहितं नि धरम् । तेन 
खकीकारकाठचनादनयतोऽपि वासत्, अनन्तरमधिकषिषं बचन. 
ममिभावकं मानसे कमं तत्सक्ापकशव्दवाच्यम् । यथापण्यं 
क्षश्वत्थाम। हत इति के सतयवाचेति शब्दः । 

समिन 
अन्यस्त्वाह नाधीते न शेते साध त्वया सह मया कचित् 

इत्यधिक्षिप्रव दाक्यं एकोऽन्यस्य क्मायुत इति । 
सारः 

संलेखः वादनम् (दक्षिणदस्तव्यापारः) | 
सटेखोऽन्तस्तथाऽदतिः । शा: 

वीणायां दक्षिणहस्तन्पापारः 
अन्तयेदा समाहन्ति तञ्जनी तन्त्रिकामिह । 
तदा वेणिकवर्धेण संज्ञा सले ईरिता ॥ 

कुम्भैः 

सक्रणम्- सन्प्यन्तरम् 
संवृतिस्स्वयमुक्तस्य सवथ प्रच्छादनं भवेन् । 

यथा--श्ाङ्कन्तले, दुष्यन्तेन स्वयमुक्तष्य चुन्तलाप्रसङस्प- 
क वये क्र परोक्षुव्यादि' दुष्यन्तनाक्यय । 

भिः 

कथान्तर अनिरूप्यमाणे यथाका्यपिक्षितया संहरणं तत्सव. 
रणम । यथा--अनुतापाङ्के चितामुखमाक्यम् | 

साग 

सैवादिप्रयोगः 
यस्मिन् गीत र्यौऽङस्वेन परिकरिपितः षद्जस्यस्य स्थाने 

मभ्यमः क्रियमाणो रागः न भवेत् । यस्मिन् स्थानि मूषटैनाव 
सान्मध्यमः प्रयुक्तः अस्मिन् स्थाने क्रियमाणः षड्जो जातिराग- 
नारको न भवेत् । षद्जपद्वमयोः स्थाने प्रयुभ्यमानौ जाति- 
करहानिकरौ न भवतः। एवं ऋषभयैवतयोः स्थाने धैवतर्षभौ 
जातिरागनाराकरौ न मवतः) एवं गान्धारनिषादयोः स्थने 
निषादगान्धारी ) मतङ्ग: 

इत्पयेते तयोः श्रत्योः खगौ मध्ये तयोरिहं । 
रतयो द्रादश्चष्टौ वा ते स्थः संवादिनौ मिथः ॥ 
स्रो निषादगान्धारावन्येषां सौ विवादिनी । 
धयोः वादिनी प्रोक्तौ गन्योवां स्तो छधाविहं । 
शेषाणामनुवादिस्वं छुम्भभूपस्य सम्मतम् ॥ 

समानश्चृतिकरलेन संबादित्वेन सम्म । 
षदूजप्रामेदह्य विकृतौ यथा संवादिनी सपो ॥ 



क्छदिप्रयोगः 

तथा निषादगान्धारौ त ट्ष भयेवती। 

मसी संवादिनो गहत मध्यमग्राम ईरित ॥ 

तदन्न षड्जयो दयागात्पद्छमस्यान्तिमश्रुतेः। 
पद्वमच्िश्रुतित्वाच्च संवादी ऋषयेण तु ॥ 
केषोश्िदन्यधा ज्ञेयः संवादस्तययोच्यते। 
यथाहि मध्यमग्रामे मन्योश्च ऋवयोस्तथा ॥ 

चिषमश्रतिकतवेऽपि मिथः सेवादनं मतम्। 
षद्धजग्रामेतु ऋवयेोः षड् जसाध।रणे तथा ॥ 
रुतयुतकषोपकषाोभ्यां अष्टश्रत्यन्तरत्वतः । 
समश्रतिकतायां तु संवादः स्वाद्नेकथा ॥ 
धद्जग्रामे तु संवादो समश्चतिकयोरपि | 
यै वतान्तरयोस्तद्रत् काकल्यन्तरपोरपि ॥ 
मभ्यरमेत्वसमश्रन्योः संवाद् : कैश्चिदिष्यते । 
घष्टश्रत्यन्तरत्वेऽश्य साम्यात्तत्रोभयत्र च ॥ 
क।क्ल्यन्तरयोयेल्लान्यतरः केवटे भवेत् । 
समो संवादिनौ त्र विषमश्रतिकावपि ॥ 
साधारणे तु षद्धजस्य विषमश्रुतिकौ पै । 
मभ्यमप्रामकी क्ञेयो किच्ित्सवादिनै मिथः॥ 
काकस्यन्तयेयेत्रान्नतरः केव भवेन् । 
न संवादो मिथ मन्योगेन्योवां तन्न सम्मतः ॥ 
साधारण्ये तु षड्जस्य षद्जग्रामे सपौ समौ । 
न च संवादिनो स्यातां मिथः संबादिनावपि ॥ 
क्ाप्यसवादिता प्रोक्ता स्वतः संवादिनामपि । 
असंवादजुधां कापि संवादोऽप्यत् दर्चितः॥ 
पकस्थानसमुद्ूतस्वराणां भूयसां परैः । 
समान स्थानमुदितं सबादत्वेन तद्यथा ॥ 

उत्पद्यन्ते स्वरा यत्न पीडनात्सरिगादयः ॥ 
पधनित्वं श्रयन्त्येते दूष्यं पीडने कृते । 
कमणान्योन्यमेतेऽतः स्यातां संवादिनौ मिथः॥ 
तस्मादेकस्यानवादेः संवाद इति तन्मतम् । 
धस्मादेक तु संवादी नेच लेप्य: कदाचन । 
न लोप्य मध्यमः कपीत्येव्रमाचायैसंम्मतप् ॥ 

संवादी - स्वरः 
सयादिनस्तु समश्रुतिकस्वे सति बयोदृङनवान्तरत्वेनावबोद्ध- 

भ्याः। किं तत्सवादिरवं नम । यद्रादिस्वरेण रागस्वरेण 
शगस्वं जनितं तन्निवाोह कचं न।म संवादिस्वम् । 

फुम्मः 

मतः 

७६५५ संस्छृतपाठक्षष्, 

सैवृत्ति; - शत्रास्चेष्ठा 
परियसं भाषणे लेके परोद्धेदामि्चङ्कया । 
स्वाकारगोपनं यत्त॒ सा बुधः सेवृ्तिः स्पृता ॥ 

सशयः-- रक्षणम् 

भपरि ज्लाततः स्वायै यज्ञ वाकयं समाप्यते । 
साऽनेकत्वाद्विचाराणां संशयः परिकीर्तितः ॥ 

परम्ररीसाव चनं प्रयुक्तं योऽभ्यसूयते । 
पूत्तरार्थष्याघातः संशयस्स तु कर्वितः॥ 

भरतः 

तिष्ठरकौपवज्ञादिति श््ेके-आाद्यो मागः संशयोद्ाहरणं स्स 
भागस्तूपपस्यु दाहरणम् । 

भप्मिनक्के 

भपरिज्ञाततत्वा्थे वाक्यं यत्र समाप्यते । 
अनेकत्तराद्वि बारणां स संशय इति स्मृतः ॥ 

भरतः 

शसमाप्रवाक्यरवात्त् साधनीयविषयरदश्पे €न्दिग्धावस्था । 
एषोर्थकामभ्रधानेषु रूपकेषु निपुणे प्रयुभ्यते। यथा--ङ्ुन्क 
मालायां रामायणकथावाचकौ छुञटटबी सीतापृ्तान्तं पठटन्यौ, 
तः प्राणैः परित्यक्ता निरास्रा जनकारमजा इति तृष्णीं मवतः । 
रामरक्षणो किमितः इल्याणमादेदयतीयव संडायः । 

--रिस्पकाङ्गम् 
क्िमिषा कौमुदी क वा शवबण्यसरसीसखे। 
इत्यादि नाम राधायां संडायः कृष्ण भाषिते ।॥। 

शारदातनाद 

कोरिद्यावरङम्बने भर्थस्संज्ञवः ¦ यथा-सारभञ्जिकाबाम- 
छपप्राकारेतयादि । 

स्ममः 

भल्ल कृष्णभाषित॑ं - हेष्मलकृते राथाविप्ररम्भाखूयनादे 
कुष्ण वाक्यम् । साठमह्विका-- विड सारखभस्जिका १-३१. 

_ . निर्वहणसन्ध्यङ्गम 

उपगृहनस्य नामान्तरम् । 
सद्धुतावाप्निरधिका संभ्रयः कथ्यते बुधैः। 

| 

सस्कृतपषाल्यप् 
धीगोद्रते सटछिते धीरोदात्ते तथब च। 

धीरप्रहान्ते च तथा पाल्य योजयतु संस्कृतम् ॥ 



एतेषामपि सर्वेशं नाबकानां प्रखेगञम् ! 

कारणञ्यपदे सेन प्राह्त संप्रयोजयेत् ॥ 
परिव्राण्मुनिसा्येषु चै्षेषु भ्रोियेषु च । 
शिष्टा ये चैव लिङ्गस्थः संसृत तेषु थोजयेत् ।। 
राञ्जन्छ गणिकायाश्च िल्पकायास्तथेब च । 
कलटाचस्थान्तर छते योऽयं पाल्य तु संस्कृवम् \ 
सन्धि विग्रहुसपद्न तथा च प्रप्ठवाग्णतिम् । 

प्रहनक्षत्र चरितं खमानां शृतमेव च ।\ 

सर्वमेवत्त् विञ्ञेये काव्यबन्धे जुभाद्युभम् 1 
कृपपलन्या सपृत हस्माव्काले पाठ्य तु संस्कतम् ॥ 

कोडाये सर्वसरेकस प्रयोगे च सुखाश्रयम् । 
कलाग्यासाश्रये चेव पाल्य बेहयासु संस्कृतम् ॥ 
कत्येपचारद्षानाथे कीडाय पार्थिवस्य च। 
निदृष्ट शित्पकायास्तु नाटके संस्छृतं उचः ॥ 
धाञ्नायसिद्ध सजसा शुभमप्सरसां वचः। 
संबगादेचतानां च वद्धि छोकोऽनुवर्तते ॥ 

भरतः 

संस्तुत्यः- तानः 
गान्धारभरामे नारदीयतान.1 
गमयपनिरि नन्यः 

स्थाः 

पौरुषभ्राघान्ये मंस्था भवन्ति । तामं तु पञ्च पर्वाणि, 
कष्छा-- 

प्रारम्भश्च प्रयत्नश्च तशवा चे प्राप्रिसंभबः। 
नियता तु फलग्राप्षिः फलयोगश्च प्म: ॥ 

त्र प्रये भोपसगेणो गात्पौ रुषप्रकर्षोऽवभासते । पुरुषभ्वा- 
शरि बरात्कायेसिद्धिः संखाप्यते ! इतीमाः संस्था उच्यन्ते । 

भोजः 

बंरफोटः-- अवमरदीसन्धयङ्गम् 
संफोटस्य नामान्तरम् । 

षंहतम्-- जानु 
कम्रान्तजीनु ््नानु संहतं तद्रषमतम् । 
तदीष्योकोपङ्ञ्वादिरतिमवेषु योषिताम् ॥ 

भशोकः 
घ्ाुद्धयस्य कत्लेषाजानु संहतमीरितम्। 

सोमेश्वरः 

७६६ 

-- चिवुकम् 
सब्ृतास्थ निश्वरे च मोने संहतमुख्यते , 

--देशीखानम् 
अन्यीन्ध्रसमिर्द् गुल्फा ङ्ग्ठावावसेयुतौ । 
चरणी यत्र गात्रं च स्वभावश्ितिसोमनम् । 
तत्संह्मस्यं स्थानं म्यादपुष्पाञ्चलि विषजने ॥ 

संहता --हदनुः 

संता मिलिता मौने दनुस्स्तम्मे च योभ्यते । 

निश्चलाद्या यदा सेव संहता सोनते वरा । 
सेति चछसहता हनुः । 

सहारः - भाणिकाङ्गम् 
यथाभिट पितावाप्मिः सहार इति कथ्यते । 

शारदीतनयः 

संहिता ्रव्यकाव्यम् 
यस्यां सन्धीयन्ते मनी षिभिर्विभ्रकीर्णवृतन्ताः । 
सा सहिते निगदिता यदुवक्षदिलीपवंश्चादि ॥ 

हदताटः 

धटूताखस्य नाम।न्तरम् । 
परमेश्वरेण वीणालक्षणे प्रयुक्तोऽयं शब्दः । 

हतः-वीणवादनपाणः 

सोमेश्वर द्रतमिलयाह् । 

कमेण कर्तरी यत्र खसितः कुरस्तथा । 
रेफश्च मरो घोषः तद्राद हतमुच्यते ॥ 

हतस्वरवराटिका- सगः 
भन्द्रेवतसंयुक्ता प्व माहतकभ्पिता । 
षद्ध जांशन्याखतयुक्ता हतस्वरवरारिका ॥ 

हतस्वरवराटौ- -उपाङ्गरागः 
कस्पितश्वा्टतश्चाद्य यक्लादो पश्मस्वरः । 
मन्द्रश्च चैषतस्सोक्छा दतस्वरवरारिक्छा ॥ 

(]। ̂ 

कम्बः 

जसदेकः 

क र, - 



इतरा 

-- रामः 

भतःपरं हतस्वरवराटी नामको भवेत् । 
षड्धजांशन्याससंसक्ता धेवताख्यस्रे पुनः| 
मन्द्रस्थानभयुप्राप्ना पञ्चमाहतकम्पिता ॥ 

हतस्वर) धमन्द्रा म्यात्छम्पितादतपञ्मा । 

हतसवरा- प्रथमरागः 

हतस्वरब राटी स्यात्पश्चमाहतकग्पिता । 

षड्जांडन्याससंयुक्ता मन्द्रधवतभूषिना ॥ 

ध्यु: 

व्यादीणां रिथिखा वक्रा संहता चरसंहता । 
प्रचरा प्रस्फुरा चैव छोखा चेयषृधा हयुः ॥ 

हटुमच्छिया- रागः 

गान्धारर्षभपञ्जमदीना षड्जग्रहां संयुक्ता । 
पैवततारा सप्तममन्दरा स्याद्धनुङृतिनाम ॥ 

धवताग्रहन्यासषदजा मन्द्रश्च सप्रमः। 
पश्चमर्षभगान्धारदीन। मुकृति्मता ॥ 

हनुमतच्ारः-- चित्ततारुः 

दाबधेबिन्दू लादौ चाधेविन्दूरख्दौ दख । 
बिन्दवो ठदटाः प्रोक्ता हनुमशित्रनामके ॥ 
००८८७।.००५७५।1 ०००।०००)।०। 

नुमत्तोडी-मेर्कतां (रागः) 
सरिन्गन्मन्पधन्निन्स. 

हइरुमत्संहिता 
इनुमत्कृता । भ(ञ्जनेयसंदहितेप्युक्तं रघुनाथ भूपेन | 

हखमान् 
हनुमस्सहिताकारः। 

इन्तारिकः-- मेररागः (दरिकम्भोजीमेरुजन्यः) 
(आ) सरिमपनिस. 

(अव) सनिधमगरिस. 

हरिः 

हम्मीर 

मोश्चः 

सोमेश्वरः 

याकि 

तारुरश्ने 

०६७ दयस्व 

हम्मीरः 
ङ्गारहारकतां । अर्यं ाकम्भरीवेशप्रभुः। दिष्टी षक 

वर्तिना अष्टावुडीन् प्रमुणामह।समरे कश्चि द्धम्मीरो इत इति 
ज्ञायते । भयमेव स इति वक्तु न स्िमिपि बाधकमस्ति । शाहः 
क. प. १२९०. 

इम्भीररागध्यानम् 
रसिको युवा सदासोऽरूणवसने दण्डकन्दुकी कुतुकी । 
ताम्बुढरुची ङचिरो गौसे वीरस्तु म्भीरः ॥ 

हमीरुषन्याणी- मेररागः 

(शा) सशन्रिग०्०्०८्पषन्न्स. 

(अव) सनिन्ध०्पमन्गन्ण्रिस. 
मेलरश्चणे 

-.मेररागः (मेककल्याणीमेटजन्यः) 
(धा) सरिगमपधनिपधपमसः 

(अव) समनिधपमगरिस 

ह यन्छान्तः- तानः 

मभ्यमग्रामे नारदीयवानः । 

रिमपधनिस! नान्व 

इयलीखः--दशषीतासः 
हयलीखस्तर ङ्गलीखः । 

हग्रलीरे चिरामान्वद्रतदन्दरादुभौ दरतो । 
००९०० # कः 

हयलीला--भकन्धः 
हयी द्विधा प्रो गयज। पद्यज। तथा । 

इयकीखेन ताखेन पद्यजा स्याश्चतुर्िधा ॥ 

यत्र पूभौधमायोयाः सतार परिगीयते । 
सताखमुत्तरथ तु हय्कीखा निगद्यते ॥ 

इयसनत्ना-स्ती 
स्थिरा विभक्तपार्रुकरीपृष्ठिरोऽधरा । 

सुरूपा दानशीटा च ऋजुर्ूढक्षिरोऽधरा ॥ 

करा चच्धलचित्ता च स्निग्धवाक् शीघ्रगामिनी । 

कामचऋोधपय] निय हयसस्वा प्रकीर्तिठा ॥ 
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हरः देशीतालः 

 ्ु्ो गुरुद्र लैदौ हरः) 
$5ऽ॥ ०० 

हरनोहरी-मेररागः (मेचक्स्याणीमेलजन्थः) 

(आ) सरिगरिमप्निषनिपधनिस,. 

(अवः) सनिधप्यगमरिस मज 

हरविलासः--पबन्धः 
परैश्च विरदैत्तनैः पटिरपि विरस्यते । 
फादान्तररिष्ाभोगः पटिन्यौसोऽपि दह्यते ॥ 

कम्भः 

हरिपालः 

पदस्सविहदैः पारैस्तेम्मकैर्यो विरच्यते । 
तथेवान्यपदाभोगः पाटम्याससभर्कितः। 
मतङ्गमुनिना प्रोक्तो नान्ना हरविलाश्चकः ॥ 

जगन्नाथः 

हरिः --देरीताछः 

हतौ च द्रुतौ रश्च षटद्रूता यगणो रगौ । 
इरिताले । 

हरिकाम्भोजी- मेख्कतां (रागः) 
मन्रिन्ण्मन्पर्चनि०्स,. म 

दरिणः--घखरजतिः 
ष्टिसंरयैः सरैः प्रोक्तो हरिमः पूर्वसुरिमिः। 

तारश्रस्वरः 

मौमापतम् 

हरिणत्रासितः-देरीचारी 
फव्छिते बकितान्ते च तके चरणयेयेदा । 
खस्तिकीकय वोरपटुय संहते यदि पातिते । 
हरि णन्रासितां चारीं तां बर्न्ति विपश्चितः ॥ 

वेमः 

हरिणपुतम् --उद्ुतिकरणम् 
यत्रोत्प्ुय बिवृ्येकां चारीं त्वा विवृत्य च । 
निपतन्नुर्कटस्थाने तिष्ेदेणप्ुते तु तत ॥ 

वमः 

--- केरणम् 

चायो तदाख्यया ज्ञेये करणं हरिणप्लुतप् । 
करौ सामान्यतः प्रोक्तौ वक्षःपदानुगा पिह । 
चायेयेव द्विराबरृल भटरतण्डुरिदं जगौ 

ज्ययन 

७६८ 

-- गृत्तकरणम् 
गतागतं शिरः पाश्कम्पितन्तुर्वमण्डली । 
भयानके च टक्चारयौ यत्र तद्धरिणप्छुतम् ॥ 

| 
भन्न गतागतं स्थानकं, भयानकचारी भयानकगतिः। 

भयानका त्रस्तगतिः पुरः पश्चाच्च चारीणी । 
परायनपराक्षिभ्यां कातर।भ्यां समन्विता ॥ 

हरिणपघ्ुतः- देरीतारः 
हरिणप्ुत विख्याते पादभागवतुष्टयात्। 
विरामदो खयतरय द्रे मिश्रघुमेेत्॥ 

॥५ 

७५०111०) 

हरिणष्टुता- दादशाक्षरवृक्तम् 
नभभराः। 

हरिणाश्वा मूषटैना 
मध्यममामे द्वितीया । 

(आ) गमपधनिसरि. 

(भव) रिसनिधपमग. 

हरिदेष्समुत्पन्ना गान्धारस्वरसभवा । 
मूेना हरिणाश्चा स्यादिन्द्र्राल्लाधिदै बतम् । 

पण्डितमष्डतै 

हरिणी-- सप्तदशाक्षवृत्तम् 
नसमरसलगाः। भतः 

इदं वृतं ऋषभचेष्टिते, %षभलरितं--दत्युच्यते। 

हरितवर्णः 
पीतनीरखुसमयो गाद्धरितो नाम जायते। 

हरिदषः- मेररागः (हरिकाम्भोजीमेरनन्यः) 
(आ) सरिगमपधनिस, 
(अव) सधपमरिस. प 

हरिदश्वः -- देखीतारः 

भम्बरं हरिदश्वः स्यात् । 

हरिपाटः 
सङ्गीतसुधाकरकता। भय सौराष्टदेशाधिपः। श्रीरङ्गे पी 

तीरे नाट्थविदययावतीनां स्रीणां प्रमोजनमुहिश्य सङ्गीतसुषाक 
रषवयामासेति म्रन्थावतारे आह । वि चारचतुर्मख इति भष 
बिरुदमासीत् । कालः करै. १. 1175 

कदे 
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ट्रिप्रकाद्चः- मेलरागः (धीरशङ्कराभरणमेकजन्यः) 
(आ) सरिगरिगपनिस,. 

(अव) सनिधपमगरिस, मज 

पथकृत्रिखिदे खगपास्ताले प्रोक्ता हरिभ्रिये। 
८9.911155.5.85.5 कुम्भः 

ह रिप्रीतः- दैशीताटः 

हरिग्रीतो रमाद्भतः। 
५55७5 रक््मणः 

हरिरमितचम्पकशेखरः- सूडपरन्धः 
श्रीरागो यब रागः स्यात्ताछ्तु दरतमण्ठकः । 

वर्णनै वासुदेवस्य रतिस्तद्टिषये त्रिधा ॥ 

पदेभ्यः पाटसन्तानं स्वरास्तेनास्तथेव च । 
प्रयोगश्च भवेत स प्रबन्धवरः स्मृतः। 
हरिरमिवचम्पक्रवर्गेभ्यः रोखरामिधः॥ 

ह रिरसमन्मथतिरुकः -- सूरमवन्ध' 
दरतमण्ठेन तारेन द्रुतेनैव ख्येन च । 

मर्ह।रे रससगे स्यात्पदानां सन्ततेः पुरः ॥ 

स्वरप्रामस्तथा पाटास्तेनापि च यथाक्षसम् । 

हरिरस्षमन्मथाद्यस्तिखकस्सश्रबन्धराट् ॥ कुम्भः 

हरिवक्त्ः-देशीतालः 
हरिबन्ते विरामान्तरुपच्चकमुदीरिनत | 
॥ । । रक्मणः 

हरिद्यमाश्नोकपटवः- सूडपबन्धः 
प्रतिमण्ठेन तालेन रागे देश्ाख्यसंज्ञके । 
पदात्तयास्स्वेयुक्तः पदात्सप्रमतस्तथा ॥ 
ाकातेपचिताटापगमकाकुर विग्रहः । 
हरि वह्वभपूर्वोऽयमटोकपहवः स्मृतः ॥ कुम्भः 

हरिविरासः- वन्धः 

पदेर्विरुदसबद्धैः परिसतेननेश्च सोभितः। 

नाश्ना हरिविलासोऽये पदेऽत्र न्यास शष्यते॥ 

| सोमराजः 
81 

। हरिहश्वारराजीजरुधरविलविततः 

हरिविजयमङ्लाचारः- सूडपनन्धः 

छन्दसा मद्गखाख्येन रचन गदयपद्ययोः । 
आखापश्च प्रतिपदं नानागमक्पेश्चलः 

धवः प्रतिपदं रागो छकितस्ताल इष्यते । 
भादिताखस्स्वरास्तेनाः प्रबन्धासते प्रतिष्ठिताः 

स्हरिविजयायश्च मङ्गखाचार उच्यते ॥ 
। कुस्म र 

इरिशरणकदरीपतम्- सूडपवन्धः 

रागः स्यार्स्यानगोडाख्यो तारो वर्णयती रसः। 
शृङ्गारो विप्रखम्भाख्यः प्रमदामदनाफ्कुखः॥ 

पदानामवधेः पाटाः गुम्भिता यब्र गीतके । 
तद्रीतं हरिश्चरणकदलीपत्रसंज्ञकम् ॥ 

कुम्भः 

हरिसमरुदयगरुडपदम्- सूडपरबन्धः 
निस्सारुताछरुचिरो ग्गो केदार्संज्ञके । 
कविनामाद्भितपदैः पदैः सवरतरेश्चितः ॥ 
ततः पद्यं विखासेनेष्टासितं जगतीपतेः । 
इत्थं हरिसमुदयात् गरुडपदसज्ञकः । 
प्रबन्धः परथिवी मवी हरिभक्तेन ब्णितः॥ 

हरिहरताखराजीजरधरयिलासितः- सूडप्रबन्धः 

आनितालः प्रथमतः प्रतिमण्टस्ततःपरम् । 
चतुमालाहमण्टश्च तुयेः स्याद्इताटकः ॥ 
तालो वर्णयति: पशान्नवमात्रिकमण्ठकः। 
निस्सारुश्च तथा म्पा द्रतमण्ठन्च रूपकः॥ 

प्रतिताखखिपुटक एकतालीति संज्ञया । 
वयोदश्चक्रमात्ताटाः प्रतितारं पदानि च ॥ 

यथा सोभारप्रियुञ्जि तावन्त्येव ततःपरम् । 
काटा तुण्डिकान्यो च भुक्तच शछङ्गशाङ्ककी ॥ 
पटश्च हृड्च्छ च मुरजः करटापि च। 
रुञ्ा च डमरू डका पाटा एतटसमभुद्धवः ॥ 
निस्सारो पटो डका मदेरटखिवरी तथा । 
करटेति तथेतेषां प्रधानाक्षरयोजना ॥ 

एकताल्यां उक्कुली च लवली दुष्दुमिस्तथा । 
घटरसश्च चतुणां स्यादधिका पाट सन्ततिः ॥ 
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प्रतितालप्रयोगोऽपि रागा नष निगयते । 

श्रृङ्गारो विप्रखम्भाख्यो रम उ्तमनायकः ॥ 

दूतीसंबादकथने नायिकायामिहेष्यते । 
एरस्स्याह्क्षणं यत्र प्रबन्धस्सनिगद्यते । 

हरिहारताछराजीजल परबिखासितः ॥ 
ङ्म्भः 

हषः 
हास्यवस्तूपरुष्षेसतु मनसे यस्सुखारमकः । 
विकारो जायते हर्षः स रक्तो हासकारणम् ॥ 

भावविवेकः 

-- चितामिनयः 

मनोरथस्य जामेन सिद्धियोम्यस्य वस्तुनः । 
भिबसङ्गाञ्च देवादिप्रसादेन च करिपतः ॥ 

मनः प्रसादो हषः स्यत् 

ऊर्ध्वभागे पताकन्तु देवतानां निरूपणे । 
अञ्जि हस्तक बध्वा देवतानां निरूपणे ॥ 

पताकाधैम्य संयोगे चाल्येत्तदनन्तरम् | 
पुरोभागे कीलकं च पश्चि तु शिखरं तथा|| 

प्रियसङ्ग इति प्रोक्तं तत्तश्चिह्ठानु सारतः । 
हृदये मुकुटे बध्वा चतुरे चतुरं तथा । 
वस्तुनी दशेयन्ति करटीका विकश्ञारदाः ॥ 

विनायकः 

--म्यमिचारिभावः 
हर्षोनाम मनोरथछामेष्टजनसमागमनमनःपरितेषदेव गुर्- 

राजभवेप्रसादमेजनाच्छादनलभोपभोगादिभिरिभावैरुत्पयते। 
नयनवदनप्रसाद्प्रियमाषणालिन्गनकण्टकितपुखकिती भ्रस्वेदादि- 
भिरभिनयेत् | 

भरतः; 

घभिरूपोपभोगान्च बन्धुकपरेसुमोजनात् । 
भचिन्त्येषटर्थसम्पततेः जायते सर्वद नृणाम् ॥ 
हषेः 
मनःप्रसादो हर्षः | नरसिषः 

सवाङ्गीणः प्रमोदस्य व्यापाते हषं उच्यते । 
अमित्रतेत्सवादिभ्यः तस्य जन्मोपलभ्यते । 
तस्मिन्नेवोपज।यन्ते सखेदा गद्रदा गिरः ॥ 

| सवैखरः 

~~ 

दर्षकमू-- कण्ठभूषणम् 
समृद्रकं सपोदिकूपतया प्रसिद्धम् । 

हषंपुरी-राग 

वूराद्धसति येवतध्वनिविहीना पुनस्सघ्रमे, 
तारोदीरितमध्यमा च पदवी गान्धारकेदीपिता। 
न्यासाशियदसंग्रही त विरसत्षदड्जामिरम्या मनो 
हष हर्षपुरी न कस्य कुरुते श्रोतुरगदर्णिता | 

गान्यः 

धेवेतरहिता भवतिगमपतारसमुञ्ञ्वलात् हषपुरी। 
षद्जस्वेरगमकयुता षड् जन्यासग्रहा सका भवति॥ 

कटृयपः 

षद्रजांसा षद्धजबटुखा षडजन्यासेन शोभिता । 
नादाद्याञ्च निरालम्बा स्याता हर्षपुरी बरा ॥ 

मेश; 

यद्यस्य मृदेनामध्या तदा हर्षपुरी भवेत्। 
धस्येति माखवश्रीः। हरि 

मृना शुद्धमभ्या चेत् सेव हर्षपुरी मता । 
शङ्ग।रे विनियेगस्स्यादनयोरुभयोरपि ॥ 

- जगदे 

सेति मालवश्रीः। उभयोरिति माखवश्रीहर्षपुर्यौः । 

--(देीया) रागः 
अधेवता हर्षपुरी तागमभ्यमपश्चमा। 
माल बकैरिकोत्पन्ना मन्द्रषड्ज विभूषिता ॥ 

मोक्षः 

हषंपुरीरागध्यानम् 
निपाय तल्पे सुदृढानुरागा 

कान्ते रते सुप्तमवेय मुग्धा । 

प्रोढाञ्गना पौरंषमाचरन्ती 
मनेहरा हर्षपुरी प्रविष्टा ॥ संगीत 

हर्षवधेनम्- नृत्तकरणम् 
नन्धावतं स्थितिस्सिदमुखश्वे वारपहवः। 
दूता दष्टििडारस्तत्र सकम्पपरिवाहितम्। 
नन्यावतंसमुद्रूता चारी तद्धषंबधेनम् ॥ 



। हु्वधन ॥ 

भल, न्याव खाने । सिंहमुखो हस्तः। नन्धावतां गतिः। 
सिहमुखो यथा, मभ्यमानामिकाभ्यां अद्गषठमेटने, शिष्टस्य 
प्रसारणम् 

नन्यावतां गतिः--दक्षिणोधिः समः वामस्य तियेग्गमनम् । 

हर्षवर्धनः प्रबन्धः 
इष्टाभ्यां रागताखाभ्यां पदैस्सबिरदैः स्वरे : । 
पादैरेव ऋमैयैस्य अवेद्रन्धस्य कल्पना । 
सपव्वाङ्गग्रबन्धः स्याखडास्तो हर्षवधेनः ॥ 

पण्डितमण्डली 

पदश्च बिरदैस्तेनस्सरे : पाटेश्च संयुतः! 
चिबतााभित इति ख्यापितो हपबयनः॥ 

हरिपालः 

यः पदैर्बिरुदैरस्वेस्खैः पारे संयुतः । 
ताभ्यां चिलेगुताखाभ्यां विज्ञेयो ह्षवधेनः ॥ 

जग-मष्टः 

पदैस्सबिरुदैरैर्षवधनस्स्ररपाटकेः 1 
त्रीषणण्डः 

हषंः- रष्टिः 

हषे निश्चटतारत्वं । शारदातनयः 

हलायुधः - देशीतालः 
हलायुषे दलोपः स्यात्। 
०।5§ रकेमणः 

हष्टीसकम् 
मण्डठेन तु यन्वृत्तं हं सकमितिस्मतम् । 
एकस्तत्र तु नेता स्याद्रोपस्लीणां यथा हरिः ॥ 

अव प्रविश्य नर्तक्यः चचेयमित युग्मः । 
गोपाङ्गना यथेकेन माधवेन समन्विताः ॥ 

तद्टदेकेन सहिता नायकंन सविश्रमम्। 

महोरसवेषु नयन्ति मण्डलाकारलीख्या ॥ 
हही सकं तदाचष्ट वीरनारायणो नृपः । 

तदेव कैशिन्चतुरे रुक्तं मण्डर्रासकम् ॥ -जेमः 

~~ नृत्तरूपकम् 
हही सकं तु सप्ताष्टदञ्च्लीजनयुङकलम् । 
संप्रयोञ्येकपुरुषं कैरिकीठृत्तिमू षितम् ॥ 

हसतपषयः 

एकाङ्ग स्यादुद् घतोक्तिवहुताङखयात्मकम् 

निद्रौने भवेदन्य केलिरेवतकं मतप् ॥ 
भग ताजन्थी 

भथ हट्टीसकं सप्त नबष्टद शनायिकम् । 
सानुद्ताक्ति चकाङ्कुं केरिकीडत्तिभूषितम् ॥ 

एकाङ्क वा भवेदथङ्क विमशेमुखसन्धिमत्। 
सगेयलास्य यतिमर्खण्डतारृलयान्वितम् । 
एकविश्रामसदहितं यथा स्यात्केकिरेबतम् ॥ 

हस्तपाद ५ 

मागग्रन्धः सस्िकश्चाठगदुद्धिस्तथेव च । 
समस्खलछित इत्येते हस्तपाटास्तु पश्च च ॥ 

सयो जाताद्ामदे बात्तथाऽघोराभिषादपि । 
ततस्तत्पुरुषास्थाच्च ततश्वेशानसंन्ितात् ॥ 

एभ्यो मुखेभ्यः पञ्चभ्यो जाता गोरीपतेः क्रमात् । 
जह्य विष्णुमहेञ्चाकेचन्द्रास्तेषां च देवताः ॥ 
एते च सर्वपाटानां मुख्यत्वेन प्रकाशिताः । 
नागबन्धे नागवबन्धः पवनश्च ततःपरम् ॥ 

एकश्च व सरग्धेव ततो दृसर संक्िणः। 
सद्वारश्चाथ विज्ञेय इति सप्तमिदा मताः ॥ 
भथ स्वस्तिकभेदास्तु स्वस्तिको बछिकोहटः। 
तथा च फुल्विक्षेपः सच्चारविकिखी ततः ॥ 

कुण्डली विक्षिपकश्च पूर कांख्यस्ततःपरम् । 
खण्डपूर्वो नागबन्ध इति सप्त स्मृताः कमात् ।! 

अङगश्च तथाऽऽसारो विश्रामाख्यस्तथेव च । 
ततःपरं स्याद्विषमखिलीरफुरणकस्तथा ॥ 

सरिः सछुरी च सप्तस्युरगस्य भिद् इमाः । 

गुद्धस्वरः स्फुगरणक्श्ाङकि्वलितकाभिघः। 

ततोऽवघटसक्ञश्च तकारयाख्यस्तत-परम्। 
माणिक्रबहीका चेति सप्त खुदर्भिधा मतः॥ 
समस्खलितसज्ञश्च विघटस्सदरस्तथा । 

खरी चाडूखली चे वानुव्फुो खुतच्तसनज्ञकः ॥ 
समस्खलित कयते सप्तभेदा: प्रकोर्तिताः । 
पच्चरत्रिरदमी पाटास्तरपाटा इति स्छताः ॥ 

विषमोऽधेपस्तमः कोणाहतस्सभ्रान्त इलयपि । 
हस्तपाटास्तु चत्वारो नन्दिकिश्वरसम्मताः। 

उत्फुहधः करकश्चेव पाण्यन्तरनिङ्ट्रकः । 



दपा: 

दण्डहस्तः पिण्डहस्तो युग्महस्तोऽधेहस्तकः । 
स्थूलहस्तोऽर्धाधेहस्तः पाश्पाणिस्ततःपरम् ॥ 
समपाणिश्च विषमपाणिदचेवाधेपाणिकः । 
पाणिहस्वः कर्वसी च क्तश्च समकर्वरी ॥ 

विषमाद्या कर्तरी च नागवन्धस्तथव च । 
तत्ताऽवघट सज्ञश्च स्वस्तिक समप्रहः ॥ 

पटहादिष्वमी हस्तपाटा इत्येकर्विंद्तिः । 
उलोदश्चेव निर्घोषः तत स्यात्छण्डकर्तरी ॥ 

पाटान्तरो दण्डहस्तः तथा समनखाभिधः | 
बिन्दुथमखृदस्तश्च रेचितो भ्रमरस्तथा ॥ 

विदुद्िलासे टम्नास्य॑स्ततस्स्याद कर्तरी ! 
रेकश्च समपाणिश्च प्रिवृत्तस्तयेदयमी ॥ 
पटादौ हृड्क्छायामपि षोडज्ञ कीर्तिताः । 
तलप्रहार सज्ञश्च प्रहारो खिङितस्तथा ॥ 

अपेसश्चखिसच्श्च तथेव गुरुगुक्जितः। 
विषमोऽभ्यस्त इत्यष्टौ पाटासतु विषमा मताः ॥ 
त एव वाद्यत्वन्ञेरपाटा इति कीर्तिताः । 
सच्चो विच्छुरितश्चेम स्यातामलगपाटकौ ॥ 
भ्रमरः छुखितश्वैव चिघ्रपाटौ प्रकर्तितौ। 
अष्टारीतिरिमे हस्तपाटास्सवै तु मिश्रतः 
एषामुत्पादका हस्ताः रक्षणीयासतु छोकतः ॥ 

हस्ताः 

पताकलिपताकश्च तथाव कर्तरीमुखः। 
अधेचन्द्रो हयरार्च शुकतुण्डस्तथेव च ॥ 
मष्टि्च रिखरास्यश्च कपिर्थः खटकामुखः। 
सूच्यास्यः पद्मकोशः सपरिरा मृगशीर्षकः 
काङ्गखकोऽखपश्चश्च चतुरो घमरस्तथा । 
हंसास्यो हं सपक्षश्च सन्दंशो मुुरस्तदा ॥ 
उणेनाभस्ताम्रचूडश्वतुर्विंशतिरीरिताः। 
शसयतास्संयुतश्च गदतो मे निबोधत ॥ 
अञ्जलिश्च कपोतश्च कर्कटस्स्वस्तिकसतथा । 
खटकावधेमानशच द्यत्सङ्गो निषघस्तथा ५ 

दोढःपुष्पपुटश्चेव तथा मकर एव च । 
गजदन्तोऽवदिर्थश्च वधैमानस्तयैव च । 
एते तु सेयुता शस्ता मया प्रोक्ताज्लयोदज्ञ । 
गृतस्तानतद्चोध्यं गदतो मे निगोधत ॥ 

७७२ 
साः 

चतुरश्रो तथोदत्तौ तथा तट्मुखौ स्म्रतौ | 

सवेरितिकौ विप्रकीर्णा चाप्यरालः खरकामुखो ॥ 
भाविद्धवक्तौ सूच्यास्यौ रेचिताव रेचितौ ) 
उत्तानवद्िती चेव पवौ च तथा करौ ॥ 

नितम्बावपि विज्ञेयौ के्यवबन्यौ तथैव च| 
रतास्यी च तथा प्रोतौ करिदहस्तस्सथेव च ॥ 

पश्चवश्ितक चैव पश्चप्रद्मोतकी तथा| 
्ञेय गरुडप्षा च दण्डपक्नावतःपरम् ।! 

उ्वमण्डकछिनौ चच पाश्चमण्टछिनो तथा| 
उरोमण्डलिनौ चव उरः पाश्चाध्रमण्डलो । 

मुष्टिकस्वस्तिकौ चापि नछिनी पदाकोकौ | 
अटपहवोर्बणो च ठितौ वितो तथा ॥ 

चतुष्षष्टिकरान्रेते नामतोऽभिहिता मया | 
भप्त, 

हरिपारस्तु, अधपताक, मयूर, बाण, सिंहमुख, भपपेषटित 
उदष्टित, ज्यावृत्त, परिघन, डमरु, वर्तनैरसंयुतदसतैः कर्त 
स्वस्तिकः चतुर स्वस्तिक, पताकस्वम्निक, कला, स्सङ्ग, तिलक 
नागनन्ध, बेष्णवेः, संयुतदहस्तैः, दण्डहस्तास्यनृत्तहस्तेन चापि. 
कतया, केषां चित्प्रसिद्धदस्तानां यागेन च हस्तानां सप्रतिरिति 
प्राह । 

विप्रदास छरम्भे! तु. उपधान, सिंहमुख, कदम्ब, निगमैः 
रसयुतेर्योगप्रद, आिङ्गन, द्िशिग्बर, कडापक, किरीट, चषक. 
लेखनेस्सेयुतहस्नेश्, वरदाभयेन यृत्तहस्तेन च, - कमादक्षीि 
रेव स्युः सवे सभूयहस्तका इत्यूचतुः । सोमेश्वरपतु चतुिति? 
सयुतान् , तयोदञ सयुतात्, सप्रपिदयतिनृत्तस्तान् , संभूय 
चतुष्षष्ष्िकरान् लक्षितवान्! स च भरतस्य रकुठितवछितामिः 
यृत्तहस्तद्वयै सुक्त्वा चतुष्षष्टिकरानाह । रुङितवछितामिपी 
पताकस्य नामान्तरेण निर्दिष्टो विति मन्यते । 

आङ्गेदेवस्तु अख्पलवावुस्वणै इति भरतोदेशं पठित 
रकितबकिताभ्यां मिरिष्षा सप्तषष्टिकरान् वक्ति। 

ज्यायनः 

“ येवं मिलितास्सर्वे षटषष्टि्िविधा भअपि। 
““ चतुष्षष्टिकराद्येते नामतोऽभिदहिता मया “॥ 

इत्युक्तं ब्रह्मपुत्रेण भरतेनापि तत्कथम् । 
भयुक्तेषु च सूच्यौस्यः स्वस्तिकस्सैयुतेष्वपि ॥ 



७७३ 

तवेवात्र सखानास्यो- नृहस्त प्रकीर्तितो । 
यन्तु नामत्त शाह सुनिस्सत्य न चान्यथा ॥ 

पह्ठककेव कङितौ कताख्यौ वङिताविति । 
निश्चि चृखहस्तषु दिता तहितयं पुनः । 

सोमेश्वरादयः केचित्सपरविंशतिमूचिरे ॥ 

स्वस्तिक विप्रकीर्णो च रेचितावधैरेचिती । 
नामभेदान्मिथो भिन्ने तददल्लापि मन्यताम् ॥ 

स्यातां येषां मते भिन्नावुर्बणाबरपलयो । 
मण्डङानां च सामान्यमण्डरत्न मितिं धत्रम् ॥ 

सन्यजञ्य त्रितयं तेषु चृत्तवियाविश्ञारदैः। 
एवं चेन्न पथक् स्यातां रेचितावधरे चिती 

उस्बणाव्रर्पदौ च भिन्नौ यदि युनेर्मते । 
बहुत्वं प्राप्नुवरचेतबरपद्योसबणाविति ॥ 

भञ्जस्यादेः करद्न्द्रमयोञ्यस्य कथं मुनिः । 
रउक्त्मैकव चने सृत्तहस्ते द्विवचनं व्यधान् ॥ 

संयुक्तयोस्तयोरिसद्धिः दस्तत्वे सतते भवेत् । 
चृत्तस्तेषु हस्ताभ्यां हस्तेनैकेन बा भवेत्। 
हृस्तत्वसिद्विरियस्मार्कारणे उभयोरपि “ ॥ 

ताम्रचूडाहधेमानाछकिताख्यात्परे कराः । 
ये प्रोक्ाखिविघास्तिभ्यः पूर्वे ये कथिताः कराः ॥ 

७००२ श्राख्ये विहाय मिकिताः किर । 
चतुष्षष्टिभवन्तीति के चिदृचर्विपितः ।। 

सप्रषष्षटिभिवन्तीति रलाकरक्दभ्यधात्। 
चतुष्षष्टित्वमेतेषां शखयुक्तिबहिष्छृतम् ॥ 

सप्तषष्टित्वमाश्रिय चतुष्षष्टित्वसिद्धये । 
उपपत्तिमवोचद्ां निदराङ्कस्सापि निष्कला ॥ 

प्रहवार्यावुस्बणयोस्खस्तिको विप्रकीर्णयोः । 
पाश्चमण्डछिनोहस्ती उरोमण्डलिनो तथा ॥ 

स्यातां विशेषण तेन न भिन्नाः प्हवादयः। 
विरोषणविदोष्ये हि न स्यातां भिन्नगामिनी ॥ 

नीमुतर्मिय्च न दीष्टं पङ्कजा विति । 
यथा रोके दे वदत्तदण्डी सिद्धौ प्रथक्स्वतः ॥ 
पृथक् प्रतीतो भजतो विरोषणविहोध्यताम् । 
दृण्डः पुरुषवानेषः पुरुषो दण्डवानिति ॥ 
तथेते विश्रकीणोयाः स्वस्तिकायाङ्यस्तथाः । ̀ 
पथकिसिद्धाः पथक्ञ्ञाताः कर्मबुडन्यपेश्षया ॥ 

विशोषणविरोष्यत्वे प्राप्नुवन्ति परस्परम् ! 
विश्रकीरणस्वर्तिकास्यावन्याुस्बणपहवौ ॥ 
एषमन्यत्ततीयोऽपि विपयेस्तविशेषणः। 
एवमेते तयो हस्ताः तदुकैश्च जह त्रिभिः ॥ 

एवं सति षडन्ये स्युः विशिष्टा हस्तकाः कमात् । 
रूपभेदगप्रसिद्धोयमविशिष्टविरिष्टयोः ॥ 

वेरिष्टयोऽपि पुनस्सप्तष्टितवे पयैवस्यति । ̀ 
विदोषणविरोष्यत्वे कृतमेक्यं न युञ्यते ॥ 
हस्तेष्वतिप्रसङ्गस्स्यात्तथा सति दुर्ततरः। 
सप्तषष्टित्वसंख्याऽपि नेयमेकान्तिकी मता ॥ 
आनन्यादमिषेयानां न च जोकालुसारतः । 
उत्पन्ना अनयारीयाप्येतच्छाद्ेण कथ्यते! 
भाचायेश्च तथवेत उदिष्टा लक्षिताः प्रथक् | 
तस्मादस्माभिरुक्तेव संख्यान ऽथायसी सताम् ॥ ` 
५५ ०9“ * ५१५५०००० ७०७५००७ ०००5०५०० ५००००००० 

शञ्जनश्चन्द्रकान्तोऽथ जयन्तश्चेति हस्तकाः। 
 श्रयोऽन्ये दर्धितास्ते च ्रदइयैन्ते क्रमादिह ॥ 

यृत्हस्तेषु नेतेषां संभवो दश्यते यतः । 
तस्मादेतान्विप्रदासो हरतकान्नानुसुन्यते ॥ 

विप्दासः 

हदोरी- मेररागः (नरभेरवीमेलजन्यः) 

(आ) सरिगरिमपधनिधस,. 

(अव) सनिधमगरिस. 

हसितम् - हा्यरसमेदः 
हास्यश्चब्दे द्रष्टम् । 

हृत्ितः- वर्णालङ्वारः | 
सप्तस्वरसमारोहे यत्रेकदयादिश्द्धितः । 
भवेत्समेन हसितः सोऽलङ्कारः प्रकीर्तितः ॥ 

एकोत्तरपरवृत्ताभिरादत्तिभिङ्दीरिवेः । 
स्वर रारोदण यत्र हसितं ते प्रवक्षते ॥ 

सरिरि गागागा मामामामा कापापापावा धशयधशष निनि 
निनिजिनिनि। 



इषितः 

_-व्णारुङ्कारः (अवरोहि) 

नीनीनीनीनीनीमी वाधाधाधा्घाधा पापाद्ठापपा मामामामा 

गागा रीरी स! 
पण्डितमण्डलती 

हस्तः (हस्तःपाणिपादाङ्कतिः) 
दस्तक्षैश्य पताकसस्वादुध्वै चङ्ितषूपकः । 

गारः 

--पाटवाचयम् 
द्रे वा चत्वारि खण्डानि यत्राष्टो षोडश्चाथवा। 

देकारादीनि बाद्यन्ते स हस्तः स्याश्तुरविंधः । 
चतुरश्ररयश्रमिश्रखण्डतलिः प्रकीर्तितः ॥ 

हस्तकरणानि 
आवेष्टितामिप पूर्वमुद्वष्ट्ितमतःपरम्। 
ठ्यावर्वितं तदा हेय परिवर्तितमियपि । 
चतुभव तदाख्यातं वलक्ष्म ज्याहरे कमात् ॥ 

हस्तक्माणि 
मोक्षणं रक्षण क्षेपो निग्रहश्च परिग्रहः । 
धूनने श्ेषण स्फोटे विक्छेषो मोटन तथा ॥ 
तोरन ताडनं छेरोच्छृष्टधाकृष्टिविङृष्टयः । 
विसर्जनं तथाह्वानं तजेने मेद् इदयपि । 
संज्ञया ज्ञातलक्ष्माणि करकमीणि विंरतिः॥ ध 

भरोकः 

हस्तक्षेताणि 
रिते ख्खादं श्रवण स्कन्धोरःकटिरीर्षकम् । 
नामीपाश्द्रयं तस्माद्ध चाधः पुरस्ततः । 
उरुद्रयं च हस्तानां कषेव्राणीति . वेयोदश्च ॥ 

हसने रिः- देशीनृत्तम् 
चतुर्धिशतिहस्तैश्च संयुतेस्स॑हतादिभिः। 
द्ङाभिस्स्यानकेश्चारीषदर्केण च विनिर्मिता ॥ 
हस्तनेव्रियोमेद चभत्कारेणः योनिता | 
विरम्बादादिताकेन दिक्षचक्राभिमुखा गतिः । 
हस्तनेरिरियं प्रोक्ता मरतादिमुनीश्वरः ॥ 

५५५७४ हसपाण्, 

चतुर्विराति हस्ताः असेयुता भरताक्ताः। द्रस्थानानि-ह 

मण्डर, स्वरितिक, चतुरश्र कुश्चित बेरा समपादं अश्करानं 
वैष्णवं उत्कट--इति । षट् चायः--स्तम्भक्तीडनिका, अध्यधि 
अडिता, ऊरुस्ललिर्वका, पुरादी, करिदस्ता इति । 

हस्तपत्रम् -अङ्गसिभूषणम् 

हस्तथाटः 

ये पाटाः पटहे प्रोक्ताः तेषां विविधगुम्भनात्। 

हस्तोद्रवाः पारमेदाः हस्तपाटाः प्रकीर्तिताः ॥ 

हस्तप्रचाराः 

उत्तानोऽधोमुखः प्धिगतः पाणिरिति नरिधा। 
प्रचारं भरतो मेने पद्छधात्वपरे जगुः ॥ 
धप्रगोऽधस्तरइचेति हो त्रय पुरामताः। 
तन्रतवग्रगमुत्तानेऽोमुखेऽधस्तटं करम् ॥ 

भन्तभूतं वदन् भट्रखित्वमेव समादधे । 
उत्तानोऽधस्तखः पाश्चतखो हस्तोऽग्रतस्तढः ॥ 

स्वसम्मुखतटश्योर्ध्वमखोऽघोवद्नस्तथा । 
पराड््रखस्समुखद च हस्तोन्यः पायते मुखः ॥ 

ऊर्ध्वगोऽधोगतः पाश्वेगतो हस्ताऽगप्रतोऽपरः। 
सम्मुखे गत इधेतान् प्रचारान् दज पश्च च॥ 

रक्ष्यलक्षणतन्त्वज्ञः शाङ्गेदे बेऽभ्यभाषत । 
ठत्तनेऽधः पाश्रतो चरिप्रकारा इमे कराः॥ 

परे तदोर््वपान्धौष्ोमुखा इति करास्तु षद् । 
अन्ये त्वग्रतखाद्या ये ऊर्ध्वगाघोगतादयः ॥ 

उत्तानादिप्रचारेषु भवन्त्यन्तगेतां इति । 
निर्णीय बिप्रद्ासेन प्रचाराष्षड्दीरिताः ॥ 

भटर इयभिनवरुप्राचाथेः स तु नास्यराखन्याख्यने नवमे 
ध्याये उत्तानशब्दाथीस्यायां त्रैविध्य वक्ति। 

गिप्रदामः 

हस्तप्राणाः 

प्रसारण छरुक्छिते च रेचितं चापि पुद्धितम् । 
अ पवरष्टितकं चापि प्रेरितेदि्टिते अपि ॥ 

ठ्याबृत्तः परिवृत्तदच सङ्कृतस्तदनन्तरम् । 

चिदं पदार्थटीकेति प्राणा दादश हस्तजाः ॥ 
गङ्वी्। 



हस्तसुक्ताक्छी ७७५4 हा 

दस्तथुक्तावली हाटकवराली- मेररागः (इरिकाम्भोजीमेरजन्यः) 
य्॒भङ्कर कृता । दस्तसुक्ताव्ीसमुदूतिका इति काचन व्या- (आ) सरिमपयघस. 

ख्यापि नेपलिषु छभ्यते } काटः 1520. (अव) सनिधपमगरिगस. म 

हस्तमुक्तावलीसारसगुदधतिका हादश्नमरणम्--मेररागः ( कीरवाणीमेरुजन्यः) 
 घनश्यामकृता अयं ग्रन्थ : शुभङ्रकृतदहस्तसमुक्तवलीग्याख्या- (आं) सरिगमपधनिसं 

शूपः अतिविपुटः। कालः कर. प. 1618. (अव) सनिपमरिमगस जह 

हस्तरी--बाहुभूषणम् हारकाम्बरी- मेखुकतां (रागः) 

वि सरि००गमत्पत्न्निस,. म 
हस्ताभथनयः 

पताकदस्तस्थाप्रङ्गलीनां वैरल्येने कर्तम्यः । ू हारः--व्याखम्बिसुक्तारत) 
महार वकषाभूषणम् । 

हस्तिनः हारदामविलामः-- चालकः 
हस्तन्यामधचतुरो रेचितौ हयपवेषटिवा । त अंसमध्यगतो चारुटुटद्न्न छिपहवै। ¦ 
गान्धाराख्यस्रश्चापि हस्तिनी स्वर इष्यते ॥ पत्तो युगपर्त दस्तौ वि्रमश्ालिनौ । 

*स््ारः 

हारदामविलासाख्यः रसे चाटक् उच्यते । 

खलाटस्याप्रभागेऽपि स्वांसदेदोऽपि वक्षसे । चेम 
नाभो च मगरीषाख्ये द्यखपल वेष्टितः । नाभो च मरगी ह ह | षटितः ॥ हावः. अनुभावः 

न हसिन्या ध । भङ्गजोऽनुभावः । भावदहेखारच्दौ पश्यत । 
शाद्कन्या च् कमणेव संयोज्यास्तु च न भावार्समुस्थितो हावो हाबाद्धेखा समुत्थिता ॥ 

| भावस्याधिक्रतं सत्त्वे व्यतिरिक्तं च योनिषु । 
कूचिमारस्तु, नेकावस्थान्तरकृते दावं तमिह निर्दिंशन् ॥ 

ललटसेह्यरस्सीन्नि कुक्षेेच निश्चलः । भरतः 

हस्तिन्यामपि दद्धिन्यां चिलिण्यां च चरतिक्रमे ॥ . 
पन्यां च मेण क्वि, ॥ लः बहु विकारात्मा श्चतारकचिचुकयीवादे धर्मः स्वचित्तवृत्ति परल 

४. व जुहतीं ददतीं कृमारीं दावयातीति हावः । सा चाद्यापि स्वयं रतेः 
हिन्वा जंमिनयः प्रबोध न मन्यते । केवठ तत्संम्कारनलात्तथा -विकारान्श्योति । 

| येद्र्टात र स्मित > 
सलपदवसरगरीष॑योरुरःस्थरधारणेन क्तव्यः । ठ तथा कल्पयति । सति कि सुगमिवया्वाइरणम्। 

महार भमिनबः 

इस्तिशीरख- खी सबाष्पगद्रदाल्दापः सम्मितापाङ्गवीक्षितम् | 

 मदहादनुकखाटाच मांसखोपचयान्विता । भमदाक्षिण्यवरृत्तिश्च तरुण्या दाब इष्यते । 
पिङ्गाक्षी रोमश्राङ्गी च गन्धमार्यासवप्रिया ॥ पद्यश्नीः 

कोपनास्थिरसना च जलोद्यानवनप्रिया | राच: स्मिताकि विकारो यः ङ्गाराकारसुचकः 
मघुरामिरता चेव हस्तिसत्वा प्रकीर्तिता ॥ मन्मथावेराको ज्ञेयो हावश्ित्तसमुत्थितः ॥ 

भरतः 
काकम् 



रतिषु श्ङ्गारसमाहयेषु तन्ञ्यास्तु कामाद्ुरचिहमभूतम् । 

चत्पद्यते यच्स्ितवीक्षितं च यदोपवक्तं कथितस्स ४२ 1 
मः 

ररविटोचनानरुभ्वकछितमदनतापनिर्वापणमुधासारसोदर- 

स्जिने, प्रतिपदभङ्गिविदग्धवचने, भपाङ्गगमागमिकलोकिते, 
दवे्टनिष्पन्दिपरेमालुबन्धिषुरुपाणिकाचरणसूचिदाक्षिण्याुवतिं 
बाष्पमररुदधकण्टफुटीदुःखनिवापबाष्पगद्रद मारुपिते यत्तरुण्या 

५ सागरः 

हासः खायिभाव 
हासो नाम परवेष्टानुकरणङुहकासंबद्धप्रलापपौरोभाग्यमी 

खूयादिमिरत्पदयते । तमभिनयेप्पुबक्तिदसितादिभिरनुभवेः 
धूवक्तिः हास्यरसोक्तेरलुमावैरियर्थः। 

भरतः 

हास्यः रसः 

हास्यो नाम रसो हस्यस्थायिभावात्मको भवेत् । 
वचनालङ्कारगतरर्विकृतैः सखपराभितेः ॥ 
नटेनायुकृतरेषवि मविरूपजायते । 
शलुभावा भवनस्य स्पन्दो नासाकपोढयोः ॥ 
तथो्ठचखन स्वेदो रष्टिल्याकोश्रुक्ने । 
सुखरागः पाशरपीडेयाद्यास्तेरभिनीयते ॥ 
अवदहित्थारखवन्द्रानिद्राम्डान्यादयः स्मृताः । 
स्चारिणो द्विधा चायं स्वपराश्रयतो भवेत् ॥ 

सनी चग्रकृतावेष भूयिष्ठ हर्यते रसः। 
षद्टमेदश्ास्य विज्ञेयाः त्रिविधां प्रकृतिं भिताः ॥ 
स्मितं च हसित च स्यादुत्तमप्रकृतौ नरे । 
भवेद्धि सिद. चोपहसित मध्यमे नरे ॥ 

नीचेऽपहसितं चातिहसित च प्रवर्तते । 
ईष्िदहसितिगेण्डेः कटाधनैरप्यनुस्बणेः ॥ 

अलक्षितद्विजं धीरं स्मितमित्युच्यते बुधैः । 
उदफुहानननेत्र यद्ण्डेर्विकसितेयतम् ॥ 
किञ्िहवक्षितदन्तं च हसितं तत्प्रकीर्तितम् । 
ाुञ्चिताक्षि गण्ड यस्सुस्बरं मधुरं तथा ।} 
काखागतं स्वस्ययगं तद्रे विहसितं स्मृतम् । 
निछुश्चितांसरीष यल्िहयटष्टिनिरौक्षणम् ॥ 
उतफुटनासिकं यत्स्यान्नाभ्नेपहसितं तु तत्। 
शस्थानप्रभव साश्रुनेतमुत्कम्पितां सकम् ।। 

७७६ हाखकणम् 

शिरः कम्पयुतं यश्च तच्चापहसिते स्म्रतम्। 
संरब्ध साश्रुनयने धिकृष्टस्वरमुद्रतम् ॥ 
करोपगढपान्च यत्तच्ातिहसिवतं भवेत् । 
वाङ्नेपथ्याद्धिकारमायं ङ्गारश्च तिधा स्मृतः| 

यद्यतपर्टसन वाक्यं सहासो वाचिकः स्मृतः। 

विपयासेन विक्षेपो माठ्याभरणवाससाम् ॥ 
यस्सनेपभ्यजो हास्य इति निणीयते बुधैः । 
विकटामिनयत्व च यदाङ्गानां विरोक्यते । 
स्वभावाद्राऽथ कप्रटास्सि हास्यस्त्वाङ्किको भवेत् ॥ 

विपदा 

सावहिल्यैष्सविक्तैर्नपथ्येन्यङ्दरीनैः। 

धसंबद्धेस्तथार्पिहसः स्यात्छहकादिभिः। 
खप्नावहित्थाटस्याः स्युस्तुन्द्रा्या व्यभिचारिणः ॥ 

सोगर्ः 

हास्यरसो हासप्रभवः । तस्य विकृताकृतिविषेषादयो विभा. 

वाः। गण्डोलसननयनविकासदशेनप्रकाञ्चा अनुभावाः । दिद. 
ङस्य श्रमाद्यो व्यमिचौरिणः। द्विविधश्चायं भवत्मखः.परथश्च। 
यथा--स्वय हसति तदात्मसः। यदातु परं हासयति वदा 
परस्थः। आत्मस्थो यथा-पाणो कङ्कणमुकणः पदयुपतेहीसोदमः 
पतुवः; इति । पर्थी यथा- भिक्षो मांसनिषेवणमियादि। 
स्मितादयेो भेदाः षद् । एषां च स्वपरस्थविभावमेदाराद 
मेदाः। उत्तममध्यमाधममेदात्पुनख्िधा । 

रसपिवेढः 

भप्प्रययान्तदश्चब्दाऽयं ह्।स इत्यभिधीयते । 
घङन्तो हासशब्दस्तु दयोः प्रव्यययोरपि ॥ 

विक्रताङ्गवयोरूपभाषालङ्कारकर्ममिः। 
जनान्हासयतीयेब तस्माद्धास्यः प्रकीर्तितः। 

शारदातनयः 

हास्यम् 
हास्यानि तेन वस्तूनि यदू रृष्टौ दुःखितोऽपि तत्| 
सहसा हसति स्पष्टुखीवं विगतञ्यरः ॥ 

भाविमेकः 

हास्यक्ररणम्- नृत्तकरणम् 

स्थनकन्त्वेकजान्वाख्यं मस्तकन्तु प्रकम्पितम् । 
अवहित्थकरो ह्यस्यदृष्टिश्चायेपि दाम्यम॥ 
यत्रवै क्रियते चत्त तद्धास्यकरणे मतम् ॥ 



हास्यरस: 

हास्यचारीलक्षणम् । 
विकटा हास्यहेतुश्च विदूषकङृता यथा । 
हास्या गतिरिति ख्याता तदङ्खोपाङ्गसङ्गता \ 

हास्यरसः 

सोऽयं हास्यो रसो नाम परिहासनिमित्ततः। 
यत्किञ्िशचेष्टयत्येव पुरुषानपि घीमतः ॥ 

| भोवविवेकः 

हास्या--रष्टिः 

ऋमशः कुश्ितपुटा विश्रान्ता स्व्पतारक््र , 
हास्या दृष्टिः प्रयोक्तत्या कुहक हास्यकर्मणि ॥ 

सोमेश्वरः 

किंच्चिदभ्यन्तरालीन विचित्रभ्रमणे ज्वरम् । 
दधती तार कायुग्ममाक्ुश्चितपुटद्रयम् ॥ 

ठोकानु सारतो मन्दसध्यतीत्रतयान्वितम् । 
मनो विनोदिनी टृष्टिहौस्या दास्ये प्रशस्यते ॥ 

हास्या दृष्टिर सावुक्ता सद्धिर्विस्मापने मता। 
अशोकः 

अव्यक्तसय्नारवती टृष्िहस्या प्ररर्तिंता । | 
दारदातनय : 

हिन्दुषण्ठारवः- मेररागः (नटमैरवीमेरजन्यः) 
(भा) सरिमपधनिधस. 

(अव) सनिधनिपधमगरिगस. 
भन्न 

हिन्दोलः- मेररागः 
हिन्दोलेऽथ रिपौ दयाज्यौ कोमलो धैवतो भवेत्। 

द्विवीयग्रहरोत्तरगेयः। भष्ोबिरः 

-रागः 

हिन्दोलको रिधलयक्तः सत्यो गदितो बुधैः । 
मृढैना शुद्धमधभ्या स्यादौडवः काकटीयुतः ॥ 

दामोदरः 

स्वरनामभ्सिद्धासु सप्रज।तिषु धवतीम् 1 
छार्षभीं च परित्यज्य हीन्दोरो नाम जयते ॥ 
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पैवतर्षभसंत्यक्तः षडजन्यासग्रहां शाकः । 
भायालङ्कारवर्णोऽसो शुद्धमध्यममूखेनः ॥ 

काकली सङ्गसुभगो दिन्दोखे रक्षितस्ततः । 

मगेहिन्दोखजातोऽथ हिन्दोलस्तारमध्यमः ॥ 

षडजन्यासप्रहां श्च षडजपञ्वमकम्पितः । 

अयमेव व सन्तस्ध्यारेशीरहिन्दोख एव च ॥ 

न्यासांशग्रह संध्वनिश्च सुरयोगदडुद्धमध्यान्वितः 
शङ्गारे स्फुटकोकिलम्ियटसत्तानस्स्मरेकाधिपः। 

मरैवत्यार्षमिकाख्यजातिरहि तस्मर्वस्वरजातिष्वसौ 

हिन्दोलो रिधवर्जितश्च द्द यस्यान्दो किताञ्जायते॥ 
नान्यः 

षड्जन्यासांरसंमूनो यैवतर्षभवर्जितः। 
आर्षभीपे वतीवजेः हिन्दोरस्सर्वजातिजः ॥ 

कङ्यपः 

रागः (ओडवः) 
षद्भजन्यासम्रदांशोयं हिन्दोलो रिधिवर्जितः। 
अपेवत्यार्पभाज्नातो वीरशश्रङ्गारयोस्सद्ा ।। 

यैवतीमार्षभीं विना अन्यजा्युटपन्नोऽयमिस्यर्थः । 
मार यणः 

~~~ रागः 

धैवयार्षभिकावज शुद्धजातिसमुद्धबः। 
षटूजन्यासम्रहांशस्स्यात दिन्दोटो रिध वर्जितः॥ 

निमन्द्रः काकलीयुक्तो बलन्ते गीयते वुधैः । 
सांशत्वं मध्यमाषाड्जानिषादिन्या निमन्द्रता । 

पञ्चम्या काकर्लीत्वं च गान्धार्या रिघहीनता ॥ 
मोक्षः 

-मेररागः (नरभेरवीमेखजन्यः) 
(शा) सग मधनिस. 

(अब) सनिधमगस. 

मन्न 

--रागः 

देशी बसन्त नञो हिन्दोलो रागजों मतः। 
मदनः 



हिन्धोरकः | ७५७८ 

हिन्दोरकः- रागः 
रिषसेण निषादेन समष्षड्जो विराजितः । 

अन्दोकितो निज्याने मध्यरमादौ विरभ्बितः ॥ 

पव्मे मध्यसे चेव नित्यै भवतति नान्यतः । 

एष पूर्णः म्वैर्सर्वैः रूमातो हीन्वोखको वरः ॥ 
सोमेश्वरः 

हिन्दोखवसन्तः- मेखरागः (नटभेरवीमेखजन्यः) 

(आ) सगमवनिस. 

(अव) सनिधपमधमगरिगस, 
मञ्ज 

दिन्दोररागध्यानम् 
नितम्बिनी मन्दतरङ्ितासु गोसु वेखासुखमाद्धानः। 

खर्वःकपोतद्यति कामयुक्तो हिन्दोकरागः कथिते मुनीन्द्रः ॥ 
सञ्गोतसखरणिः 

न्यप्रोधाप्रजटाप्रत्द्रकनकप्रयोतडालामने 
श्रीकृष्णे कमङैश्च पूजनपरं मक्तिप्रयुक्तात्मकाम् । 

गौराङ्गी मणिमूषणां मुरछिकागानव्रियां मे मने 
हिन्वोखां वरचिक्रल्ञरसिदां तुङ्गस्तनीं ध्यायति ॥ 

रागसागरः 

हिन्दोरी- हस्तः 
हिन्दोट्यामधचतुरम् । 

*सारः 

हिमक्रिया --रागः 
सप्रमकंडान्यासा पेवतषडजेन सर्वथा यक्त! । 

गापन्यासगतारा हिमदृतिरप्रोदिता कविभिः ॥ 
नीन्यः 

निषादांशम्रहन्यासा षड जधेवतवर्जिता | 

गापन्यासा गताया च सद्र हिमङृतिर्म॑ता॥ 
मतङ्गः 

हिभजः- मेरूरागः (शयुभपन्तुवराीमेरजम्यः) 

(आ) सरिगमयघमपधनिस. 

(अव) सनिधपमरिगरिस. मख 

हिमवधिनी- मेकरागः (दनुमत्तोडीमेरजन्यः) 
(भा) सरिमपनिस. 
(भव) सनिधपमधमगरिस. 

हिरण्यक्रिया--मेटरा ग: (मारः) ख्व स्मेटनन्यः ) 

(शा) समगमपधस, 

(अव) सनिधपमगमस 

हुङ्ारः--वणालङ्कारः (सश्च।री) 
गतप्रत्यागतत्वेन समन्द्रा दिस्य कखा । 
शन्यास्वेकैकवृद्धोः स्युहु ङ्कारे षट्कलाः स्मरताः ॥ 
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ङुडब 

दिमवन्तिकः- मेखागः (गमनश्रममेरजन्यः) 
(आ) सरिगपधनिस,. 

(अव) सनिधपमपगरिस. 
म 

मी 

म 

हिरष्यलता_ मेररागः (दनुमत्तोडीमेरजन्यः) 

(भा) सरिगरिमपयपनिस. 

(अव) सधपमगरिस. 
मण 

न णन ॥ 

जगद्धर; 

स्वरमेकेकमारुद्य प्रत्यागच्छेत्पुनः पुनः । 
विदधीत कखाच्छेदं हुङ्कारे प्रथमे स्वरे ॥। 

सरसा, सरिगरिसा, सरिगमगरिसा, सरिगमपमगरिसा 

सरिगमपधपमगरिसा, सरिगमपधघनिघपमगरिसा। 
मोश्चदेवः 

हूडका--अवनद्धम् 
एकहस्ता हुड्का .स्यान्मध्येऽष्टज्चलसम्मता । 
सप्ा्गखापि मुखयोः पिण्डे तवेकाङ्गला मता ॥ 

सपादाङ्गखछिनेन वरीवलख्यनिर्भितम्। 

पटदधिद्रवेटितं सूत्रः तव स्यात्कुण्डलीद्यम् । 

प्रान्ते तिखोऽगेडा -. ^. एतास्तु कशा मताः । 
गर्भ च रण्जुमभ्यस्यां कुयोदुदरपद्िकाम् ॥ 



इडका ७५७९. 

विस्तारे उयङ्कला तस्यां बामतस्तन्तु निक्षिपेत् । 

रवा समञ्चिते पश्चदयेप्युस्कक्षयोस्तयोः ॥ 

योजनाय विधातव्या द्विगुणा स्कन्भपदटिको । 
इडक्षायाश्चतुथांशे छिद्र पादाङ्गटं मत् ॥ 

कृया्नादार्थमेतस्याश्चाक्षराणि प्रचक्ष्महे । 
टबगोश्च तवगेश्च कवगेः पद्मे विना ॥ 

रकार हकारश्च प्रोक्तान्येतानि षोडशा । 
सर्वैषामक्षराणां तु क्षकायोऽब् प्रशस्यते 

सोमराजः 

चतुर्विशाङ्गखायामष्ठाविंशतिवेष्टना 

पिण्डेऽङ्गलमिता सा स्यादष्टाङ्गलमितान्तरा ॥ 

एकादशाङ्गके कर्य वह्ीमण्डछिके जुभे । 

उदहलीपिष्टिते कयं षडन्प्रे सु्लरुम्मभिते ॥ 

अगानि पुरस्त्रीणि द्वे पार्श्वं कटशानि च। 
पश्चदिेऽथ विधातव्ये तद्रत्कलशसंयुते । 

मध्ये सूलान्तराले च भवेदुदरपद्टिका ॥ 

तदन्तवाङ्गकाले तु वामहस्तं विनिक्षिपेत् । 
रञ्वा सम ...... पक्षद्रयेप्युर्कक्षको तयोः ॥ 

तशोजनाय द्विगुणा कतंठ्या स्कन्धपद्टिका । 
शङ्खरस्य चतुभांग छिद्रमेकं प्रकस्पयेत् ॥ 
कृते भूलेकमदधेन स्कन्धवायस्य ठक्षणम् । 

्ेङ्कासोऽत्र हृड्क्षायां प्रधानः परिकीतिंतः ॥ 

लक्ष्यते शरिपालेन वादं स्कन्धावजामिधम्। 
कायाम हस्तमात्रः स्यान्मभ्योऽ्टङ्गलसम्मितः ॥ 

पिण्डोऽङ्गलमितः कायं मुख सप्राङ्गङं मितम् । 
पादाङ्करप्रमाणिन छरपयेद्रख्यद्वयम् ॥ 

सूब्वेष्टनमत्रषु रन्धषट् कं च कारयेत् । 
पूवक्तिन प्रकारेण कर्पनीया वथोदली ॥ 

सकख्शे कर्ये पाश्चयोर्वखयद्वयोः । 
मभ्यरञवन्तराङेच ऊुयोदुदरपधिकाम् ॥ 
पट्टिकायां करं वामे वादनावसरे क्षिपेत् । 
हुडकषायां चतुथांशो नावहेतोश्च वादकः ॥ 
अङ्गलटस्य चतुमोग छिद्रमव्र तु कारयेत् । 
असुष्यङचिरां छक्ष्णां छर्वाति स्कन्धपद्िकाम् ॥ 

इल्मयीष्वाडः 

स्कन्धायुजस्य वाद्यस्य कामहस्तस्िधा भवेत्। 
स्कन्धश्च कूपैरः पश्चान्मणिषन्धनभियपि ॥ 

सुचीपूर्वीक्तरी च तथा डमरुकर्तरी । 
बोष्कवणी वर्णकश्च बाद्या दक्षिणहस्तः ॥ 

हरिपार 

~~ वादः 

प्रोच्यतेऽथ हृड़क्षाया क्षणं सुरिसम्मतम । 
वितस्तियुगदर्ध्येऽष्टाविंशत्युङ्गखका पुनः ॥ 
परिणाहिऽङ्गलं मात्रा पिण्डे सप्राङ्गले मुखे । 

बहीनिर्मितक्ुण्डस्यवेकादशाङ्गरके मते ॥ 

सपादाङ्गलकाः स्थीट्ये उहलीकृतबन्धने । 
मुखाभ्यां भवतो रन्घे दविगुगेस्विभिरन्वितेः॥ 
कर्तव्यं तत्र कलश्मप्रभागेऽगेखात्रयम् । 
अर्गलायुगद परे बन्धरञ्वन्तरे ततः ॥ 
अङ्कलत्रय विस्तारां सुरुष्चोर्दरपष्िकाम । 
बध्वा भक्षद्रये गाढं तत्त चेत्कक्षकावुमौ ॥ 
तयोर्दिगुणितां स्कन्धपष्टिकां सुदृढां न्यसेत् । 
छिद्रमङ्कलतुर्ाशसभ्मितं नादबोधकम् ॥ 

भवेद्यस्वां हुड्का सा प्रोच्यते वा्वेदिभिः। 
वामं वादनक च करं स्य त्पट्विकान्तरे ॥ 

क्षिप्त्वा स्कन्धे तद्रकन्दपट्िकां दक्षिण तु । 
पाणिना वादने कुयाद्रादको नियदस्सुषीः ॥ 
देङ्कारवजितान्व णान्मवन्ति परदहानिष्् । 
सेङ्कारश्च हुड्क्तायां तट् ज्ञेमृख्यतया मतः । 
इमां खन्धावजं केचि लक्ष्म क्ञात्वावज जगुः ॥ 

मोक्षदे 

हुदामुतिः-मेररागः (षीरशङ्कराभरणमेकनन्यः) 
(आ) सरिमप्धस,. 
(अव) सनिधपमधमगस. 

हुरुमयीभष्व!डः- देशीनृत्तम् 
सृद्धपूतच वामपादे कुटटनादु्ुतियेद । 
संङपमो दक्षपादस्य जानुमूध्नि पदेतरः 

तियैकृभ्रसारितो दक्षो बछनाद्रामपादग 
डका हुरमयी सद्धिष्वाडविधा विकारैः ॥ 



( 

ट्र देशनृततम् (उड़पङ्गम्) 
स्थानके चतुरश्रे च शिखरद्वितय हदि । 
छरुयोलताकरो तत्रोत्तानो नम्रतया पपुः ॥ 
शअलातां चारिकं कृत्वा चतुरश्र समाश्रयेत् । 
एवमङ्गान्तरे कृत्वा पुनः पादर्वदये वथा ॥ 

अखाता दक्षिणे द्विःस्याद्वामपार्रं तथेव च। 
हृदि स्यात्सव्यरिखरो बामपाशच प्रतारितः ॥ 

दक्षपोश्चमुखो भूर्वा गारुडं स्थानकं चरेत् । ̀ 
पुनःप्रसारणं वामपताकस्य समाचरेत् ॥ 
दक्षिणः प्रसृतः पाश्च भ्रमरीं वामतश्चरेत् । 

० ९. 

एवमेव विधातव्यं व्रामदक्षिणसोनरैः । 
सम्धुखे गारुडं प्रोक्तं यथापूव पुरातनैः । 
वामवर्तेन तिरिप॑ं ततश्चरणङ्खट्नम ॥ 

पुरोऽखपद्यद्वितयं पयायेण ब्रजेदधः । 
हृदये वामरिखरो दक्षः पश्चि प्रसारितः ॥ 
तकारलक्षण प्राहुः सङ्गीतज्ञविचक्षणाः । 
घुशेखरतालेन ट्ृ्लोड़पमुदीरितम् ॥ 

हुसेनी-मेरुरागः (खरहरमियामेरुजन्यः) 
(भा) सरिगमपनिषनिस. 
(अव) सनिधम्पमगरिगस, 

हूच्छिका-रागः (षाडवः) 

आन्दोछितसपा धञन्तम्रह्। मध्यमवर्जिता । 
गेया यामद्ध याद्वं शङ्गारे दच्छिका बुधेः। 

इदयोन्मूखिनी-श्वतिः 
थेवतस्य तृतीया श्चतिः ¦ 

दृ्टा- दृष्टिः 

हाञ्लगभां विशत्तारा चद्छला च निमेषिणी | 
किञ्चिदाक्ुश्चिता दृ्टिदटेष्टा हासे नियुभ्यते ॥ 

स्मिताकृतिर्विंश्त्तारा फगद्वयुगाज्रखा । 
मनागाफुञ्ित्तप्रान्ता दष्टियां च निमेषिणी । 
सा हृष्टा दष्टिरदिष्टठा हासे दृत्तविचक्षणैः ॥ 

७८ © 

मज 

नारायणः 

सोमेश्वर, 

हेत्ववधारणम् 

हृष्यका - मेना (मध्यमग्राम सप्तम) 
(आ) प्रघनिसरिगम,. 
(क्व) मगरिसनिधप,. पण्डितमण्डली 

मूः ¢ हृष्यका मूर्धना 
द्रष्यन्यप्सरसश्चास्यां गान्घर्वाश्रेव सा यतः। 
मृदैना पक्वमध्येयं ट्ृष्यका -चाकैदेबता ॥ 

नान्यः 

ऋ षिकाशन्दे दरव्यम । 

हेज्जुज्जि- मेलरागः (गायनप्रियमेरजन्यः) 
(आ) नरिगरिमगमपमिधष्, 
(अव) सनिधपमरिस. मज्ज 

हेणावली -- मखरागः (खरहरमियामेलजन्यः) 
(आ) सरिगमधमस,. 
(अव) सनिपमसगरिगस्र.. मक्ष 

हैतः--स्क्षणम् 
यत्म्योजनसामथ्याद्राक्यमिषर्थसाधनम् । 
समासोक्तं मनोग्राहि स हेतुरिति संक्ञितः॥ 

भरतः 

फषटसाधनरात्तियुक्तं मितशब्दाथ॒विधिवमङ्गयक्तं वचनं 
हेतुः । यथा--तापसलतवरसरोजे-षष्ठेऽङ कृतमरणनिश्वयां वासव 
दत्तां परिवोधयग्योगान्धारायण आह । आसदः प्रतिपार्थिव- 
मिलादि। अल देव्या यत्कृतं तदिष्टार्थ साधनमेव । अचिरेभव 
रश॒भफटमनुभवसीति । 

हेत॒चिन्तेनम्- -सन्ध्यज्गम् 
मातृगप्रमते मुखसन्ध्यङ्गम् (द्वितीय) 

प्रार्थना विषये कायक्ारणवि चारः | 
गारुवराससंबादो मायामदाङर्सनारके । 

॑ सागरनन्दी 

हेत्ववधारणम्- सन््यन्तरम् 
निश्चयो हेतुनार्थस्य मतं हेतववधारणम्। यथा--साफुन्तके 

सत्रीणामरिक्षितेयादि दुष्यन्तवाक्यम् । अत्र परभूवनिद्रीनोष- 
षटितेन स््रीत्वहेतुना खृषाभाषणस्यार्थस्य निश्चयो हेत्वव- 
धारणम्। संगः 



देमक्िया 

देतर्मिथ्याकल्पना देग्कवधारणम् । सागरः 

यथा-- युद्राराक्षसे-- राक्षस भोः दव्यते जागर्ति 
कोरित्यः-इति चाणक्यवाक्यां राक्षसग्रयुक्ते हेती भवधारणम्। 

भोजः 

हेमक्रिया-मेलरागः (नटमैरवीमेखुजन्यः) 

(आ) सरिगमपधनिस. 

(अव) सधपमरिगमरिस, 

0 

हेमक्री - उपाङ्गरागः 

धवयङ्गं तु हेम की पग्रहन्यासमन्द्रगा । 
भट्रमाधवेः 

हेममन्दारः-मेटरागः (हरिकाम्भोजोमेजन्यः) 
(आ) निधनिसरिमपमपघनि. 

(अव) स पमगमरिसनिधस. 
म्बन 

हेमवती- मेस्कतां (रागः) 
सरिग००्न्मप०्०्न्यनिस. 

मज 

हेमसारङ्गः- मेटरागः (हरिकाम्भोजीमेरजन्यः) 
(आ) सरिगमपधनिपधपस, 
(अव) सपमगरिस. 

भक्ष 

हेमार्णवः- मेखरागः (कामवर्धिनीमेरजन्यः) 
(आ) सगमपधनिस,. 
(अव) सनिधमगरिस. 

मञ्ज 

हेमा- मूर्छना (जीमूतम्मे चतुर्थी मूर्छना) 
मून मध्यनस्थव हेमा नाम प्रजायते । 
्रातस्संकीतिता सा तु नून वित्तप्रदा भवेत्॥ 

दिमत्तः 

हेरग्रभातं- -मेररागः (धीरशङ्करामरणमेरुजन्यः) 
(भा) सरिगमपधनिधस,. 
(भव) सनिधपमरिगरिस. 

हेर 
हे मङ्गताः 

रुचतुष्कं गुरुद्रयं पुनटेचतुष्कं गुश्द्रयम् । 
|| ऽ ऽ ||| ऽ ऽ दम्बुरं नोष्मशच 

--अनुभावः (अङ्गो विकारः) 
य एव हावस्सर्वेषां श्ङ्गाररससंभवाः। 
समाख्याता बुधेर्हेला कछक्टितामिनयात्मिका ॥ 

भर्तः 

यद तु रतिवासनाप्रबोघात्तं प्रबुद्धं रतिममिमन्यते केष 
समुचितविभावोपग्रहविरहान्निर्विषयतया स्फुटीभावे न प्रपश्ते 
तदा तञ्जनितबहुतराङ्गविकारात्मा हेा हावस्य संबन्धिनी क्रिया 
परसरत्वविगबाहित्वमिःयर्थः । वेगेन हि गच्छन् हेरुतीत्युच्यते 
रोके । एवं चोद्धियोद्धिथ विश्राम्यन् हावः । स एव प्रसरणे 
स्वभावो देखा ¦ यथा-छुरङ्गीवाङ्गानीःयादि । अत्र दयन्तगी्- 
रति्रनोधमालसुक्तं, न स्वाभिटाषशूृङ्गार इति मन्तव्यम्। भाक- 
दावहेरात्रितयं त्रौद्यणस्योपनयनमिव भ विष्यदपुरुषार्थसद्मषीठ- 
बन्धत्वेन योषितामामनन्ति। 

भसिनवः 

ङ्गाररसप्रबृद्धौ या रत्यमिनिवेशनिष्ठा सा देखा। 
न्तागद्ः 

प्रोढेच्छा याभिकूढानां नारीणां सुरतोत्सवे । 
ङ्गारङाखतत्त्वज्ञ हेटा सा परिकीर्तिता ॥ 

पद्मश्री 

स एव हावः कायेषूपेण हेखाकारेण परिणमते । सुक्कमार- 
शङ्गारचेष्टारिमिका मनोगता नानाप्रकारेणामिग्यक्शचङ्गाररसं 
सूचयन्ती हेटा । 

नरसिंहः 

हैरप्यगभकपालगानम् 
हैरण्यगभ तार्तीय जुद्धपश्चमरागतः । 
लिपुरयुब्तीयावि गानम् । कुम्भः 

हैरम्बम्-करणम् 
पादौ चाषगतिर्य॑त् पश्मण्डलिनो करो । 
वामदश्षिणयोदरीधर देहं तदनुग भवेत् । 
एतद्धरम्बकरण प्रोक्तं हरिमदीभुजा ॥ 

हरिषाल्ः 



शोन्सु 

र्ण 

होन्पुः 
वीणातन्त्री प्रहारेचमत्कारः। 
लन्त्रीक्मत्कारशब्दे दरष्टव्यप् ॥ 

होयल्हुरुम्रथी--खथरुलागनृत्म् 
होयलं प्रथम कृस्व' ततो हुरुमयी भवेत् 
तिये गृध्वै पद्। यत्र कुटूनेन विना यदा । 
दोयङाचा हुरुमयी तण्डुना प्रतिपादिता ।।. 

होयलोडपभ्- देशीनृत्म् 
ऊर्ण्वसद्वे मण्डले स्याद्वामोभ्वे च प्रसारितः। 
पताको दक्षिणं त्ख छतादस्त च कारयेत् ॥ 
चत्थाप्य दक्षिण पादं वामाङ्गे नम्रतां चरेत्। 
जान्वन्तिकं ब्रामपग्धि शिरः स्थाप्य हृदम्बुजे ॥ 
शिखरदन्द्रमास्थाय -वुक्षिणावर्ततस्ततः । 
कटवा अमरिकां चारीं भवेतप्षठमुखो नटः ॥ 

पताकयोः प्रसरणे प्धयोः कारयेत्तदा । 
उत्थाप्य वामजानु च सन्यवद्ुषृये तथा ॥ 

शिखरटितये छत्व दृक्षिणावर्ततस्ततः । 
पूर्ववत्सम्मुखो भूर्बा बलनद्ितयात्मिश्छाम् ॥ 
मण्डिञ्नमरिकां कुयोदे वमङ्गान्तरेण तु । 
वामदक्षिणयोः पाश्वे पूर्ववत्सर्वमाचरेत् ॥ 
वामपाश्व॑मुखे दक्षपताकस्य प्रसारणम् । 
दक्षपाश्वं विधायाशु तमेव शिखरं इदि ॥ 

कृत्वा पश्चान्मुखो भूत्वा गारड स्थानमाचरेत्। 
प्रसारितपुरस्तत्र दक्षिणस्तु पताककः ॥ 
तथवाङ्गान्तरेणापि पश्चाद्रक्रसतु नर्तकः । 
सम्मुखे चतुर श्रऽत्र प्रसारितपताककः ॥ 
दुश्चपा श्वे दक्षिणस्तु वाम रिखरमाचरेत्। 
हवये दक्षिणावतं्रमरी द्रतमानतः 

वलनदितयां चान्ते मू कृत्वा तकारणम् । 
क्रियते यत्च तत्प्रोक्तं द्वाव्ङे शेयव्येङ्पम् ॥ 

हादः- करणधातुः 
भ प्रागछघवो यज्ञ नवमेऽन्ते गुरुमवेत्। 
हन्ड्यामाहन्यभानायां स धापुदहोद संश्चकः॥ 

हवोऽषटबुरन्वगः । 

वेदः 

७८२ 

हादमानः- -व्णारङ्कारः (सञ्चारी) 
मन्दरात्तीयकं गच्छेहितीयं पुनरादिमम् । 

तद्रदेकेकही नाञ्च हादमाने कराः पराः ॥ 
सगरिसा रिभिगरी गपमगा मधपमा पनिधषा 

हीः- सन्ध्यन्तरम् 

हंसकरसः 

मोश्चदेव; 

यथा-- तापसवत्सराजे पद्मात्रती छञ्नावनतव्रमुखी स्मितं 
करोति । पुंसोऽपि हीः-पार्थविजये चित्रसेनबद्धं दुर्योधने प्रति 
धरनवाकयम् । यथ।--सरवैरिलयादि तच्छृत्वा दरयोधिनः । 
शन्ण धीं इति हियं पठन्ति। 

ह्ादि- दीनम् 
हादि तदृ्टमात्र यच्छोकादिव्यपनोद् नम् । 

ह्ादिनी-धरतिः 

गान्धारस्य प्रथमा श्रतिः । 

हसः--तानः (षड्जग्रामे नारदीयतानः) 

गमपधनिसरि! 

--देरीतारः 
हसे सविरती रष । 

_- मेखरागः 

गनिभ्यां वर्जिते हंसो रिषघकोमरुसंयुतः । 
दवितीयग्रहरोत्तरगेयः । 

हसकटासः 
हस्तौ विधाय हंसास्यौ यत्र हंसीव नर्तकी । 
-अतिरम्याङ्किविन्यासेः नानागतिमनोहरम् । 

यद् मयति ह॑त्ता्यः कङासस्स तदोदितः॥ 

छलिकैश्वरणन्यसिः यत्र हंसीव हस्वको । 
हसास्यौ संवि्रायाथ विचित्रगतिपेश्चछम् । 
यद्र चलानि ख प्रोक्तः कटोसो हंससंक्षकः ।। 

मोजः 

शारदातनयः 

कुम्भः 

भहोषिश्ःः 



दम्रकरसः ७८२ टैसरील- 

-(भथमः, ई॑सपद्ः- प्रबन्ध 
मकरं दक्ष बाशर्वस्थ पताकं वामहस्तकम । उद्राहो देवमाषामिः छवो मानुषभाषया । 
पुरतो यत्र हंसीव यायाद्धेदस्स आदिमः ॥ भाभोगश्च तयोऽप्येते सानुप्रास्मनोहराः ॥ 

म्भः । 
यत्र हसपदस्स स्यादब्र ताले यशेष्सितः। 

[ (द्वितीय ) षण्डितमण्डनी 

मुङ्कट हस्तमारभ्य पादाभ्यां पृष्ठतो त्रजेत् । हंसपदी - देशीतांरः 
विचित्रलास्य सेदज्ञा हंसीवासौ दितीयकः।। । हमयसंकः 

व ॥ कुस्मः ततो हंसपदी भवेन्) सविरामेश्चपुमिर्वैरन्यनिः 
| । 11 लक्ष्मणः 

(ततीयः) ॥ 
हस्त हंसास्यमाधाय पादर्वयोटेछितां गतिम । | क (1 

भालापवर्णताटानां कमतो यत्र नृत्यति । | तालक्नरङादे द्ष्न्यम् । 

हंसीवासौ तृतीयेऽयं भेदः प्रोक्तः पुरातनैः ॥। 
॥ = र ईसमजञ्जरी- मेररागः (मायम।लवगौलमेख्जन्यः) 

(आ) सरिगपयधस,. 

हसध्यनिः- मेररागः (धीरशङ्करामर०.मेलजन्यः) 01 

(आ) सरिगपनिस. मख 

(अव) सनिपगरिस. | 
म ह॑समुखः - दे सीन्ालः 

मगणो भगणश्चैव गुरुश प्टुतत्रयम् । 
हंसनादः-देडीतालः सगणश्च प्टुतरश्चेति ताके हंसमुखाहवये 
देसनादे खौ दीद एतदचान्ते प्रकीर्तितः । र ज्ोः। तिर 
15००9 वेमः 

४ # र्घा < 

ससारीगाधपमा । ` जगदेकः पतरः ष 
दंसलीरे तु संप्रोक्तं सविरामं टधुदटयम । | 

 तत्तक्षट धिक्षटथदिं थि कथुगतत्तथिद्धिद्रे गणगणरे । वमः 

सुपाच्छ्टदाः 

सरिगरि जगदेषः 

हसपक्षः--दसतः ॥ 
यदि किच्िन्नमन्मूरं तजेन्यावङ्गुलि्यम् । [र ह 
पताकस्य तदाहृस्त हसपश्च प्रचक्षते ॥ पदै ; पाटेश्च रचिता यस्यदाहादथः परम् । 

| स हंसर्लालेन गीयन्ते हंसलीन्टस्स उच्यते ॥ 
अयमाचमने कायेदचन्दनाय्यनुकेपने । ;सलीकनेति । हेसली तर्थ 

हंसली छेनेति । लछाख्यतालेनेयर्थः | 
हनुदेशगतस्तु स्यारःखजे हुधारणे ॥ १. 

मण्डलीङृतबाहू तौ महास्तम्भप्रवरोने । 
भालिङ्गने च प्रयक्षे परोक्षे खस्तिकीकृतौ ॥ हसलील\--गतिः 

रोमाश्ना्यवुभावैस्तु रसेष्वेव यथारसम् । हंसस्येवगतिर्मन्दा मन्द्ग्यावर्तनान्तया । 

भनुभावा रसवज्ञात्कायो हस्तान्तरेष्वपि ॥ हंसलीखागतिस्सा प्रोच्यते नरैः ॥ 
शाः देवेन 



इका 

र नृत्ते बन्धः 

भाचयपङ्क्तौ हितीयेऽस्मिन्सखितवा स्थने तु नर्तकी । 
स्वपदाश्वाकिता गच्छेतत्पङ्क्ते. प्रथमे पदम् ॥ 

भ्रमा च दवितीयं च तृतीयास्यात्पवुक्रमात् । 
तृतीया स्यात्ततीथ च चतुथे च व्रजेत्पदम् ॥ 
तुयपङन्तेस्तुरीय च तृतीयं च द्वितीयकम् । 
रथस च पदं प्राप्य वृतीयः स्यात्तथादिमम्। 

दवितीय च द्वितीयं स्यात्ततीयं च चतुर्थकम् । 
कमासपराप्य यदाद्यायाः षतुरथस्य वृतीयक्रम् ॥ 

ब्रजेदन्या तु तत्पङ््तेः तृतीयं स्थानमाभिता । 
चरेत्तत्प्रातिलोम्येन चद्चक्षरणविश्रमाः। 
यत्रासौ हंसलीराख्यो बन्धो बन्धुर विश्रमः ।; 

हंसन्तः--दस्तः 
म्माल्चेताभिसंस्थानास्तजेन्यङ्कषछठमध्यमाः । 
शेषे यत्रो्वं विरले हसास्यः सोमिधीयते॥। 

अय मृदुनि निस्सारे शक्ष्णेऽस्पे शिथिले स्वी । 
मर्दितं मथितं क्षिपं दधद्प्रे विधूनितम । 
भौचिव्याख्युतयुक्तं तु कुसुमावचयादिषु ॥ 

हंसवधुः--पराङृतगाथा 
त्रिपश्चाह्यह्ववव द्धी गुरू । 

हंसवारिधिः- मेटरागः (मायामार्वगौलमेखजन्यः) 
(भा) सरिमपषस, 

(अव) सनिधपमरिस. 

शाङ्ग 

धिरहाङ्कः 

मन्ञ 

७८४ 

8 

ॐ. | 

हसद्नुः --देशीतारः 

हैससून॒गेपुद्रोपुः। 
55०८७ मदनः 

पुरिति ष्टुतो मदनमारप्रन्ये | 

हसास्यम्--भरवादृततम् 
दृश्चस सप्तमं यब्र चतुर्थकमथ षष्ठम् । 
तृतीय निधनै गुरु कथितं बकुटं जगती गतम् ॥ 

णिनी पत्तमञ्चे परिर्हिंडिदघ पणा आसखिण्णभमसबली । 
नलिनीं पल्मध्ये परिहिंडितगमनायासखिन्ना भमरावली । 

भरतः 

हंसास्यसखस्तिकहस्तः 
करद्रयेन हैसास्यौ शिष्टौ स्यातां वथा पुनः । 
तजेनी वक्रितास्याशचद्धं सास्यष्वस्तिको भवेत् ॥ 

पुरोभागेत्वये हस्तः रमायां नासिकार्थके । 
विनायकः 

हंसिनी - मावावृत्तम् 
रयल्ग विदाहः 

हंसी- गतिः 
परावृत्ततनुपाइवै वितच्यनतरिते शनेः । 
एकैकं तत्पदं न्यस्य कपित्थं कर्योर्वहन् । 
हेसवद्रमनं यत्त॒ सा हैसीगविरीरि त ॥ 

नान्यद्पेणे 

--प्रा्ृते मात्रावृत्तम् 
चतुमातिकः एकः प्चमात्रिक एकः । 
चतुमालिकः पद्वमाल्िकः गः। 

पिरदाङ्कः 



2 

# 



७८ यङ्गरचना 
भक्षराडम्बराः . ९ 

य सूच्याः स्युरङ्करा एव भाविवाक्यार्थसु चनात् 

॥ र भयं सिता साखा साच्वयामङ्करः स्थितः ॥ 
अक्ष्राडम्बराः ॥। ४ 

्ोतसां वेगवत्कम्पो यल्लरेषु बहसतु सः | करिक्या वतते ट्त वयाऽप्यत तिस्वपि । 
यत्राक्षराणां दृश्येत स्पर्विराडम्बराछरतिः ! | वर्तते तत्त्वतो भेद) भावकेरेव भाग्ये ॥ 

मुख्यास्ते परिषिन्ञेया अक्षरा डम्बगोद्धवाः॥ भ देशकाठव चोऽवस्थावेषभूषणशक्तितः 
| आद्धिकोऽमिनयो वृत्तिवयवा चिकरसंभ्ितः ॥ 

विप्रवासः 
अङ्केलकेगषङ्कञजरतिलकप्रचन्धः 

गीतो मैरबरागेण ताछो बर्ण॑यतौ तथा । अङ्करामिनयः 
आभोगान्वसितेः परै सर्वैः पद्यांचितस्ततः | सूचेव के वदरदर्वचनैदरदयस्थिते : । 

अङ्धेराकेरावादिमष्ुञ्जरात्िखकाभिदः ।1 भूतार्थम्यानुसारेण कृतथ्ेदङगे भवेन् ॥ 
| कुम्भः ॐ क 

अगुस्वा्यरक्षणम् अङ्कवारिणीलक्षणं तद्धदाथ 
सममूमो परिसथा्य तात्र कमाधरे एखम् । वाटिकछतेनव तेन विविधर्विरुदेयुता । 
धङ्गलीमिः समुद्रामिः फुयादगुरुवादनम् ॥ त स्यादङ्कवारिणी सा तु षट्प्रकारा: प्रकीर्तिताः ॥ 

| वासवी कलिका चैव वृत्ता वारावती नथा । 
अङ्गविधिः वेदोत्तरा जातिमती विज्ञेया भिन्नलक्षणा ॥ 

सितै प्रहृत्त च तथा माहाजनिकमेव च वसुचन्द्रकला दने्षरेजैकुधिलेन्दुभिः। 
अयद्गोऽन्तः स्यादथ ग्यङ्गो माषजनिकवर्धितः ॥ बिरुदैः"पश्चमिस्तारैरेकयिश्च यथाक्रमम ॥ 
एकङ्ोऽपि विधातव्यो माद्ाजनिकषंयुतः । जातिमययां न नियमस्तालेषु बिरुदेषु च । 
एवे व्याससमासाभ्यां बहुधाङ्गविधिः स्मृतः ॥ पदन्तरः स्यादाभोगो न्यासस्तारद्विनामकम्॥ 

नास्वशान्ञे सोमराजदेः 

अङ्कहारः अङ्कम्रमरी 
घ ङ्गहारान् सविष्कम्मान्नैव चाब प्रयोजयेत् | वितसस्यन्तरितौ पारौ कृतवाङ्गभ्रमणं तथा । 
केवलं पौरुषमवेवोकये नस्यायितेन तन् ॥ ति छेचदि.भवेदङ्ग्रमरी भरतोदिता ॥ 

नाग्यशानि मो 

अद्गहारविनियोगः धन्तश्रमरी 
शङ्ख पूर्वरङ्गस्य विज्ञेरःथापनादिषु । शस्या एव त्रिपयासादन्तभ्रेमरिका भवेत् । 
वधेमानासारितेषु मद्रकायासु गीतिष ॥ कृमयः 
पणवेरुरुभिभासेभेरोपटहदिण्डिमेः। 
मृदङ्गे गोयखयिश्च बायस्ताठलयानुगः । | अङ्गरचना 
अङ्गहाराः प्रयोक्तव्याः परं कत्याणमीप्युभिः ॥ वेशं कां च जातिं च भूमेरुदेशमेव च । 

विप्रदाः समवेक्ष्याङ्गरचनां प्रयुञ्जीत यथो चितां ॥ 

अङ्करः देवश्चिाप्सरसो गौरबरणौहार्ये निरूपिताः । 
र ठ ध सोमः समुद्रो हिमवान् शिवः गुरो बृहस्पतिः ॥ भुतवाक्यार्थमाश्चिदय चितवृत्यपेणक्षमा ४ क 
टृष्टिप्रधानन्यापाराः कथ्यन्तेऽङकुरसंज्ञया ॥ गङ्गा च ेतवणास्स्यु दयामो नारायणाज्जैनौ ॥ 



अङ्गरयनीरक्षणम् 

वासुकिः पर्वतश्चैव देयदानवराक्षसाः । 
कृतान्तश्च पिश्ाचाद मेच काः परिकीर्तिताः ॥ 
विद्याधरा मातरश्च गन्धवा गुह्यकास्तथा । 
नानावर्णा विधातव्या नास्य नास्यविचक्षणैः ॥ 

ब्राह्मणाः क्षत्नियाहचव कायां गोरास्तु बर्णतः। 
नस्थि वेश्याश्च रुद्राश्च इमाः कायाः प्रयोक्तृभिः । 
किरातजजेरायस्तु म्लेच्छाः कृष्णप्रमा मताः ॥ 

वेमः 

अङ्गरचनारक्षणम्--(आयांभिनयः) 

सा भवेदङ्गरचना यद्रङगे रङ्गवर्वनम् । 
ते च वणाः सितहयामरक्तपफीतस्वभावजाः। 
एतेषां सङ्राद्धेदा जायन्ते बहुशः पुनः॥। 

वृत्तरन्नावरी 

अङ्कलक्षणम् 

सोभा स्वैव नित्यै स्यात् सोवे समुपाशिता । 
नैव संछठवहीनाङ्गं यो भते नास्यनययो; ॥ 

कुम्भः 

अङ्गहाराः 

अङ्गप्रयोगयेगेन ये हारा हरिनिर्मिताः। 
मध्यस्धपदलोपेन तेऽङ्गक्षराः स्म्रता बुधैः ॥ 

अङ्गानामुचिते देदो प्राप्ता सर्वर्छसनम् | 
करणोत्करसंपायमङ्गदारोऽभिधीयते ॥ 

हृरेतारविताहाराः प्रयोगपद्खोपनात्। 
भवचाप्रयोगा ये हाराः तेऽङ्गारा इति स्मृताः| 
यद्वा हारोरन्नस्यायं प्रयोगोऽद्कैरिति स्मरताः ॥ 

सक्गीतनारायणे 

अङ्गानामुचिते देरो प्रापण सविलासकम्। 
मातृकोत्करसम्प्रा्यमङ्गहारोऽभिघीयते ॥ 

हम्मीरः 

अङ्गहारङरणं | 
जीचिलयान्मेखनेऽङ्गानां प्रयोगः कमपेशटः। 
करण कीयते तञ्जैस्तद्यं मातृका स्मृता ॥ 
विमि: कटापकशचेव चतुर्भिः खण्डको मतः| 
सङ्घातः प्चमश्चव संन भेदा इतीरिताः ॥ 

अङ्कह्ारस्य विनियोगः 

तत्समूह वि्चेषार चाङ्गहारस्तत्परः स्मृतः । 
तिस्तभिः पर्चभिवां स्यान्नवभिर्वां यथोदितम् | 
अङ्गारो माठेकाभिरेकः स्यान्मुनिनोदितात्। 

अङ्गहारप्रयोजनम् 
त्रिभिः करापकरणेः चतुर्भिः खण्डकैरिति , 
संघातः पक्वाभिस्तस्य संख्याभेदान्तरे जगुः ॥ 
करणन्यूनताधिक्यं न -दोषायेह जायने । 

दवाभ्यां त्रिभिश्चतुर्भिवां नविर्वेति कीर्तनात् ।। 

दामोदरस्तु- 

षड़ादि दज्ञपयेन्तेरङ्गहारास्तु ते भवेत् । 
तत्रादौ षोडशोच्यन्ते अङ्गहारा दरिप्रियाः॥ 

कुम्भः 

सङ्गी तनाराचभे 

अङ्गहाररक्षणम् 
भथाट्हारान् वक्ष्यामि ट्टरृष्टफटाप्तये । 
ूर्वरद्वे प्रयोगाहन् चित्रे मुनि समाश्रयान् ।॥ 
अङ्गानां स्विस यस्मदेशमुचितं प्रति । 
प्रापण करणोत्पन्न सङ्गह्।रः स उच्यत् 

क्ाकत्रियादिपाडाद्रा प्रयोगपद्लोपनात् । 
हरस्याङ्गप्रयोगायेतेऽङ्गदारा इति स्मृताः ॥ 

उभाभ्यां करणाभ्यां स्यान्मातृका करणसखिभिः। 
कटापः स्याच्चतुभिप्यार्लण्डकः पञ्चमिः पुनः | 

सद्धा इति सद्धातसंज्ञाभेदान् परे जगुः । 
तिसृभिमीतृकाभिः स्यास्क्वभिवां प्रवतते ॥ 

एकाङ्गहारः करण न्युनाधिक्यं मुनिः स्वयम् | 
अमन्यताङ्गहारेषु नवभिर्वेति कीर्तनात् ॥ 
करणोऽम्यत्समानसवधर्म सामाम्ययोगतः । 
सर्वेऽप्येते करापाया भङ्गहाराः प्रकीर्तिताः ॥ 

अङ्गहारभेदः 
मिका कथिता ताभ्यां फरापः करणेखिभिः। 
चतुर्भिः करणेः खण्डं सङ्घातं प्भिस्तथा ॥ 
षडभिः सप्तभिरष्टाभिनेवभिवां यथारुचि । 
करणेरङ्हारः स्यात्तटक्षणमथोच्यते ॥ 

क्रिथदास ~ 

दम्मीरः 



अङ्गहाराः 

अङ्गहाराः 

सारसा केकिहसे च स्थलानन्यांश्च पक्षिणः । 
रेचकेरंगष्रेश्च निर्दिशोश्नन्यको विदः 

अश्वेभोष्टिखरञ्याघसिंह्श्च महि षादि कान् । 
अगौगी तिप्रकरिश्ामिनयेन्निपुणो नटः ॥ 

ये यक्षा राक्षसा दैलयाः पिञ्ाचाद्यास्तथापरे । 
परोक्षास्तेऽमिनेतव्या अङ्गहरिः प्रयोक्तभिः ॥ 

अङ्कानि 
घथैरो विषमं गीतं कवि वाचस्तयवं च । 

भावाश्रयदच व्याचष्टे पश्चाङ्गानि नृपोत्तमः ॥ 

अङ्गलिगुणाः 
भुक्तरन्धयुक्तर च युक्तिदवेत्यङ्गले गुणाः । 

७८८ 

सद्गीतनारायणः 

अङ्गोपाङ्ानां पदानुगामितम् 
हस्तः पादोऽथवा यत्रायं प्राधान्येऽन्बवतेते | 
स भवेतप्रथमे पर चादन्यस्तदनुगो भवेत् ॥ 

(अब्न पौवापय एकक्षणस्पम्दनदभिभ्रयेण दृ्व्यै न तु 
क्रियान्तव्यवघानेन) 

प्रथमे पद चादन्यस्तद्नुगो भवेत् । 

तथान्यमुभयेयेत्र तत्र स्यारसमकारूता | 
पाद् यतस्ततो हस्तो यत्र हस्तस्ततलिकषम् 1 
तस्मात्पाक्षनुगान्पृाहुरक्गोपाङ्गानि तद्विदः ॥ 

अङ्किताडिता 

पादौ खर्तिकमावये तिगेगूष्पं यदोरिकषपेत् । 
यत्न प्रस्तारितावङ्खी प्रतं कृत्वां परस्परम् । 
गगने तायेतां चेततद्धवेत्तताङ्किताडिवा ॥ 

मणुविवये भुनिमतप् 

अश्चितलक्षणम् 
स्थानके समपादे तु संस्थितोत्तानसुर्प्टुतम् । 
क्रियते यत्र करणै तद्ववेदद्खिताह्यम् ॥ 

हम्मीर; 

अञ्जनः 

अज्ञनश्वन्द्रकान्तश्च जयन्तश्चेति नामभिः। 
खुकितं वक्षसः क्षेबे कपोतं कर्णदेङगम्। 
सन्देश विधिनेवे स्यादञ्जनो नाम हस्तकः ॥ 

कुम्भः 

अज्जनादित्रयदस्तकाः- तलाज्ञनरक्षणम् 
अञ्जनश्चन्द्रकान्तोऽथ जयन्तदचेति हस्त्काः । 

त्रयोऽन्ये दर्थितास्ते च प्रददयेन्ते कमादिह् ॥ 
स्तनयोटेछितं वक्षो देदो चेद्रलिते करम् । 
कपोतं कणंयोन्र्षेत्रे सन्दरनामकम् । 
रचितं जगदुः केचिदद्लने नाम हस्तकम् ॥ 

विप्रदासः 

अरताटः-- तारः 

खुदरनद्र दूतदरन्द्रं मात्रा द्वादञ्च यत्र सः । 

चतुरश्रौऽटतारछः स्यादिति ताटविदो विदुः॥ 
भरतकल्पलताम्षरी 

अटृहासः 
असंबरृतमुख हास्यं ररज्िह्ानिरीभितम् । 
प्रचण्डाटरवे नूयानटृदास उदाहतः ॥ 

जगददः 

अडइस्खटतिका 
शअड्स्सकितिका तियैक् स्खछिते चरणे भवेत् । 

कुन्भः 

अड़िता 
शन्गाररससम्भूता तदरुतरुणश्ञाछिनी । 
सापेश्चभावा हृथा या सा भवेदङ्िता धरुवा ॥ 

अणुविषये मुनिमतम् 
दवाधेमणुरेव स्यासमाणं मुनिसंमतम् । 

कुम्भः 



अतिक्रन्ता ७८९ 

अतिक्रान्ता 
पादं कुच्चितमुल्क्षप्य गुर्भक्षेत्रे दितीयके | 
प्रसाये पुत्तः किंचित् पात्रप्रकृतिभेदतः ॥ 

अतिक्रान्तस्य रक्षणम् 
यत्र चारीमतिक्रान्तां प्रयोगानुगतौ करौ । 
छुरत तद तिक्रान्तां प्रयोगानुगतौ करौ । 
हस्तो गरूडपक्चास्यो भटरतण्डरि दात्रवीत्।। 

अथेक्रिधा 
लोकेषु सावरणां च जङ्गमानां तथव च। 
नामजन्मोक्तनक्षत्रा हस्तेरर्थक्रिया भवेत् । 
एवं काव्यस्य च गुरोः सम्मतिः पूर्वसंमता।। 

शङ्गारशेखरः 

अतन्द्रतम् 
शडताङेन ताेन यदोद्राहादिधातुषु । 
गीयमानेषु रृत्तेषु विरम्बितलयाश्रयेः ॥ 

गीयमाने धुवे कैश्चित्करेरतिमनेोहरः। 
तदा दरूताख्यनृ्त स्या्सामाजिकमनेहरम् ॥ 

अङतरसः 

कश्चिनच्छ विर धीरटोचनो सुन्दे हि परमेष्टिदैवतः। 
पद्रविंङातिकदहायना सृतो वैदयवञ्चज इहाद्धतो रसः ॥ 

जगद्धर 

सुदुधैटप दाथनां दरोनश्रवणादिभिः। 
स्तम्भसंश्रमरोमाश्चजडतागदितादिभिः ॥ 

अमिन्यक्तगतेभौवेरेभिर्ये व्यमिचारिमिः। 
चित्तविस्तारषूपोऽय चर्वणीयत्वमागतः। 
विस्मयस्थायिभावोऽसौ त्जेरुक्तोऽद्भतो रसः ॥ 

म्भीरः 

अधमनायिक्ारक्षुणम् 
भअकस्मात्कुप्यति हूपं प्ार्थितापि न मुञ्रति। 
सुरूपं वा विप वा गुणवन्तमथागुणम् ॥ 

स्थविरं तरुण वांपियावा कामयते द्रतम् । 

ईेष्यांकोप विषादेषु नियता साधमा मता॥ 
भरतकल्पर्तामश्नरी 

अनिष्टम् 

अनुनासिकः 

अनवधानकः 

स्थायिस्वरादीं लयक्त्वा यो गयेत्सोऽनवधानकछः। 
भरतकल्परतामश्नष 

अनाशी खरः ` 
पक्वम एभ्यमग्रामे षड्जग्रामे तु धैवतम् । 
अनारिने विजानीयात् सर्वत्रैव तु मभ्यमम् ॥ 

दत्तिद्धः 

अन्र्हृतः- नादः 

भाकाङञसंमवो नादो यः सोऽनादतसंक्ितः । 
तस्मिन्ननाहतं नादे विरामं प्राप्य देवताः ॥ 
योगिनोऽपि महात्मानः तदाना्तसंन्ञके । 
मनो निक्षिप्य संयासिति मुक्तिं प्रयठमानसाः ॥ 

सङ्गीतमकरन्दे 

अनियुक्तम् 
वन्तुंमात्नमनियुक्तमिदानीं विधिरुच्यते । 

उद्रेष्टितपरब्च्या क्रयोर्जिद्यया टा । 
नतेन शिर साऽस्परौमनिष दरोयेद्रधः ॥ 

पताकेन तु हस्तेन तिरोधाय निज मुखम् । 
पयःपांसुपतङ्गानां ्रमिभ्रमणतेजसः । 
उष्णस्य पवनस्यापि वारणं संप्रदरयेत्। 

वेसः 

अनिष्टुराक्षरपदम् 
अनिष्टुराक्षरपदं गान्धारीजातिमाशितम् । 
चच्चतपुटेन योक्तव्यं ज्निमूटं हविकृतेन तु ॥ 

अनुकरूटः- नायकः 

एकस्यामेव रमते सदा यक्तपराज्गनः ! 
सीतायां रामवत्साऽयमनुकूखः स्मृते। यथा ॥ 

अभङ्गरः 

अनुनासिकः 
गायेद्यो नासिकायां तु सोऽय स्यादूनुनासिकः । 



अमनुबन्या ७९० 

अनुबन्धा - भुवा 
यतिं खयं वाद्यगतिं पदं वर्णमथाक्षरं । 
विभवाश्चानुभावांश्च भावाश्च व्यभिचारिणः॥ 

गीते रसे च नियतमनुबध्नाति या कमात्। 
सा धुवा चानुबन्धाख्या नात्यविद्धिर्निशूपिता ॥ 

अनुभावः 
भावानां यानि क्मांणि नास्यान्ते फुशकैनेटैः । 
तेऽनुभावा हेतवस्ते स्बहेयनुभवे यतः। 

हम्मीरः 

विर्प्रतां बोधयन्यवमूतुभावाः प्रकीर्तिताः । 
रसतां गच्छति स्थाय्यौ कायं यदुपलभ्यते । 
अनुभावः स विज्ञेयो भावसंसानसु चकः ॥ 

अनुभावरक्षणम् 
काव्येषु कविभिनास्यि नरैः साक्षादिवार्पिताः। 
अनुभावा इति प्रोक्ता भावानामनुभावनत॥ 

विप्रदाषः 

नटनलीखां विखेक्षय सभापतिसामौभिकैः 

कम्पनत्रमनुभवः | "सारदोखरः 

अनुभावसारस्यम् 
श्रव्यं श्रवणयोगेन दृष्ट टष्टिविचाखनेः। 
अत्मस्थं वा मध्यस्य हि मध्यस्य च विनिर्दिषेत् ॥ 
एवमन्येष्वपि तथा नानाका्यार्थदजञेनात् । 
विभावो वानुभवे वा विज्ञयोऽर्थव्राहूपैः ॥ 

अनुमन्द्रनाः 
एकेकरागमेलोक्ता वीणाबादनतत्परैः । 
ऊध्व मञ्जुशवीणायां ठोहतन्त्रीचतुषटमय ॥ 
दृक्षिणेऽधस्ञय तन्या वध्नीयाहवक्यवेदिभिः। 
उरस्वतन्त्ीषु या वामे ते तस्यामनुमन्द्रकं ॥ 
पन्च वानुमनद्रार्यां द्वितीयायां निवेशयेत्! 
मन्द्रषड्जं दृतीयायां चतु्यां मनद्रमष्यमम् ॥ 
थमाधस्थतन्तरष मध्यमेन समश्रतिः। ` 
मनद्रसेन द्वितीयापि तृतीया मन्दरसेन च ॥ 

भनुश्रक्णीका 

कर्तव्यास्ताः पुननांघ्ना निगय: चेतय बुवैः। 
सारीनिवेश्नं युक्तयः क्रमतः प्रतिपाद्यते ॥ 
धनुमन्द्रसतामादा ञुद्धो रिः स्याद्यथा तथा| 
निवेहया प्रथमा सारी तया तन्त्या द्वितीयका ॥ 

डुदधगान्धारसिध्यथ तया तन्त्या तृतीयिका । 
साधारणाल्यगान्धारसिद्धये क्रमञ्चस्ततः ॥ 

तया तन्त्येव तुयांपि च्युतमभ्यमहेनवे । 
युदरमध्यमसिधभ्यथ सारिका पञ्चमी तया ॥ 
तन्या तया पुनः षष्ठी पतपश्छमसिद्धये । 
रोषाभिश्िलतन्त्रीभिरुक्ताः सारीषु ये खराः॥ 
वण्थेन्ते ते क्रमेणेव गुरुणा मे यथो दिताः । 
पश्चमेनानुमन्दरेण या तन्त्री स॑मुपाधिता॥ ` 

तया द्वितीयया तन्त्या जायते शुद्धधैवतः। 
ततःशुद्धे निषाघाख्यो निषाधः कैरिकी पुनः ॥ 

तत्पुरस्तात्पतः षड्जः रुद्धषडूजस्ततःपरं | 

ततःस्यादषभः श्चुद्धः षडेते गदिताः स्वराः ॥ 

जानौ द्वितीयया तन्त्या विश्युद्धौ सौ सरस । 
म्थाप्यो नैकप्रयोगे तौ यतस्तन्त्रया तृती यया ॥ 
जायेते तो पुनर्मन्द्रौ शुद्धो वीणाविनोदितौ । 
एतेऽनुमन्द्रजाः ोक्ताः कथ्यन्ते मन्द्रजाः कमात् ॥ 

कुन्भः 

अनुराधा- नक्षतहस्तः 

पूर्वाक्तां मुष्टिहस्ती तु तजेन्यो ... प्रसारिते । 
मुष्टिसूचिरथ मोक्तोऽप्यनुराधानिरूपणे ॥ 

"सारशेखरः 

अनुलोमविलोमे 
चारालिकोण चाराये अनुखोमविखोमगा । 
स्वस्थाने स्धापितपदा ततस्तत्रापि कष्टता । 
तदा निगदितासद्धिरनुलखेमविखोमाका ॥ 

विप्रदीयः 

अनुच्त्तदृष्टिः 
उष्वोधो वीक्षणं वेगादनुवृत्तभिरीक्षणम् । 

भरतकल्पलतामञरी 

अनुभ्रवणिक्रा- पारः 

पुनःपुनयेदा पाटः श्रयते बा तदक्षरम् । 
अनुश्रवणिका नाम तदा वाद्यं निगद्यते ॥ कुम्भः 
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ज्गाङ्गमोरनम् 
द्ध मण्डखतो हस्तो टटुटित्वा स्कन्धदेश्चयोः | 
छद्यवरिरक्षेतरे नयनानन्ददाग्रकैः। 
डतो तदनङ्गाद्रमोरन कार्तितं तदा ॥ 

्गोदीपनम् 
स्मेख्योरः स्थले हस्तैः क्रमाद् दृत्तमण्डल । 
बल्छासेनां सपयन्तं गत्वाभ्यन्तरभागगो ।¦ 

र ्ितक्रियापृवे यत्ाोसदनौ यदा । 
द द्धिस्तत्समादिषटटमनङ्गादीपन तथा ॥ 

विप्रदासः 

करणम् 

ह्य वस्तुविशेषाभिमुख्यापे स्ना विना कृतम् । 
यादिरूपसापेक्ष मन्तःकरणमुच्यते | कुम्भः 

[(शश्राणाः- पलस्य 
चस्थिरत्वं रेखा च भ्रमरी टष्टिरभ्रमः। 
घा श्रद्धा व चोरीतिरन्तःप्राणा दञ्च स्मृताः 

भरतकल्परूतामञ्री 

रधातुः 
सगः पूर्वकाठे स्यात्संगीतान्ते निगद्यते । 
का मेोगान्तरे जातः धातुरन्याऽन्तराह्वयः । 
घ्यान्तरं मध्यस्थतयेदयाहुरपरेबुधाः ॥ 

सङ्गीतसूर्योदयः 

रमैः 
राणां तान वैचिच्यात्कारुण्यां शान्तिसङ्गतो । 
स्यादन्ध्रिरहीनस्वादीषटस्परोनेयोगतः ॥ 
दा रोद्यव सो हिभ्यां शक्तियुक्तो भवेद्यदि । 
एवान्त रमाभेः स्यात् विरृताखेव जातिषु ॥ 

| सङ्गीनसूर्योदये 

रा-धुवा 
परीगगवतदोषाणां प्रच्छादनपटीयसी । 

च्छेदे बान्तराटस्य तत्सन्धानविधायिनी । 
श्ये मध्ये प्रयोज्या या सा विज्ञेयान्तरा धरवा॥ 

वेमः 

सपल्याभिनथः 

अन्तरा धरुवा 
विषण्णे मूरिते भान्ते वद्वाभरणसंयमे । 
दोषप्ररछाव्न। या च गीयने सान्तरा वा ॥ 

नाय्यका्ि 

अन्तरा्ीटः- ताः 

विरामान्ता दरतत्रया । स भवयन्तराक्रीडः। 
? 

2 © © 

अन्तवरिधिः 
ग्यङ्गमेकाङ्गमपि त्रा स्थितं कार्यं समासतः 
ततत युग्मे भवेदग्य्गे अयश्रमेकाङ्गमेव च ॥ 
प्रवृत्तमपि विज्ञेयं ग्यङ्गमेकाङ्मेव चा | 
माहाजनिकमेकाङ्गं यङ्ग संहरणं स्मृतम् । 
सितादिकः प्रवत्तान्तः वमन्त विधिवधेः ॥ 

कुम्भः 

नाय्यक्षाख् 

अन्तरछाया-- करणम् 

प्रसारितस्तदा प्रोक्तमन्तदछायामिधं बुधैः । 
सङ्गीतसुक्तावरी देवेन्द्रकृता 

अन्तरन्तरः 

ध॒वकाभोगयोरन्तरन्तरः परिगीयते । 

अन्यश्ङ्खुः 

रागे रागान्तरच्छाया काफुः स्यादन्यरागजा। 
कुम्भः; 

अपढृष्टा- (घरवा) 
नातिदीर्चेयौता तेर्चिरुभ्बितखयान्विता । 
अपकृष्टाक्षरा ज्ञेयाऽपङ्ृष्टा करुणाश्रया॥ 

अपक्षेपा 
ऊरुप्े स्परदोदद्धिबाह्यपार्श्िन यस्सदा । 

अन्यो नितम्बनिकटमपक्षेपा तद। स्मृता ॥ 

अपत्याभिनयः 

हस्तेन हंसपक्षेण शिरसेद्राहितेन च । 
भपयामिनयं कुयोदुच्छादु च्छं यथोचितम् ॥ 
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उद्वाह्य वामतो हस्तमरारं मूषेदेश्चतः । अपाटाख्यहस्तपाटाः 

श्रान्तं गतं निधत्त च ध्वस्ते चामिनयेदूधः ॥ तलप्रहार: प्रथमः प्रहारे वछितस्तथा । 
व गुरुगुम्फितसंज्ञश्चाधसख्चखिसं चकः । 

विषमोऽभ्यस्त इलयष्ावषाटा हस्तपाटकाः । 
अपभर॑शः ~ . 

ॐ = शे, ट कुम्भ. 

संयुक्तायुक्यो शधेहख्वयोवेपरीयतः । 
चच्चारभक्तिवणानामपर्थश उदाहतः ॥ | अपाथखरलक्षणम् 

+. धर्थहीनमपाथ च गतिक्रम इतीरितः । 

अपविद्धम् 
भरतः 

लवनं मण्डलाकारं नामिकण्ठग्रेदशयोः । अपेक्षितः 

वामदक्षिणतो यस्स्यादप विद्धमितीरितम् ॥ शाय खायेन पूर्वेण पूर योऽभिका्च ति । 

अपवेश्टितः--दसतप्राणः भपेक्षितस्तु स ज्ञेय ५ 

अयस्तान्नमनं यस्य हस्तो ना्नापवेष्टितः। ५ 
भरतकल्पर्तामज्ञरी अभिनयलक्षणम् 

अपवेष्टितम्--दस्तप्राण छभिपृन्निधातोरयि कर्तं रि योजिते 1 

अधसतान्मने यत्त दस्तानामपवेषटितम् । प्रयोगसामिमुख्य यन्नयत्यमिनयस्ततः ॥ 

ह न्षारशेखरः शाखोपाङ्गैरुपद्धिःश्च प्रयोगेण विभावयन् । 
अर्थान् बहु विधान् प्रापययेवाभिनयो मतः ॥ 

अपदानम् गृत्तरलौवदी 

सानं तदपस्थानमेत द्रण विपयेयात्। 

तद्यत्र गिते छायास्तेऽपख्यानसंमताः ॥ नातिदूर नािनन्द जमसापचुर दा । 
कुम्भः धङ्गहायोऽङ्ग विक्षेपः सुच्योऽर्थोऽनमिनयः स्मृतः ॥ 

अपसारः व्यभिचारिभावः 
0 अभिनयाः 

मृतावेश्ादिशृतचेतनानाडोऽपस्मारः । 
्ुमडरः वदयन्तेऽभिनयानादौ वर्णयामि सविस्वरम् । 

ङधूपायानभिज्ेन शक्ये पेयात्रधारणा ॥ 

अपसरः र रत्यादिकानभिव्यक्तिं नयन्ते वासनामयान् । 
गानकाले स्वरेक्॑न भपस्वर इति स्मृतः । ५ रसावसाना व्यापाराः कथ्यन्तेऽभिनया इति ॥ 

“ विग्रदाच 

अपखराभासाः अभिनेयः 

भरसननयदुरिल्युक्तो रागेष्टः स तु कथ्यते । स्तम्भेन गात्रस्य मुखशोषिरुरः कम्पेन च रोमहषः । 
रागेष्टः खरपूयैथं यः स्थायो गेयकर्मणि । संस्वेदटड्ीलनदुर्विंकयिः स्वभावजेऽयं कृतिनाभिनेयः॥ 
स स्यादपस्वरामासे योऽषस्ठरवदीक््यते ॥ जगद्धर 

कुम्भः 

` अपाङ्गकः 
शपाङ्घिकस्तु विश्चियः खवराणामथ सञ्चरात् । 

अभिनयमेदाः 
धाङ्गिको वाचिकाहारय सास्त्विकहचेत्यसौ पुनः। 

चतुधा कङितो थत्र सवे नाश््प्रतिष्ठितम् ॥ 
नाव्यशाजञे 

मृत्तरजावली 
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अमिनवगुप्ताचागेमतम 
अथाभिनवराप्नायमद्रनामप्युद्ीयेते । 
विभावेरलुभावैश्च साच्त्विकेन्थेभि वारिभिः। 

अमिसारिकाद्विविष्यम् 
इ्पक्षे कृष्णपक्ष द्विधा स्वादसिररिरः । 
मदि कामाल्यघारिण्यः सवाद्गेणाद्रे चन्दनः ॥ 

क्षौमर्दयो न टक््यन्तऽस्तमय सगभिसारिका। 

काटागुरुचििप्राद्धौ नीटसयगरदान्विता | 
चन्द्रोदयपरि श्र! कृष्ण पक्षाभिसारिका । 

स्ली यान्यदायसंबन्धविरो षप्रविदाणतः । 

साधारणैरभित्यक्ता वासनात्मठया सितः ॥ 

गत्यादिकः स्थायिभाव) वेयन्तरविनाक्दः । 

ज 3 क 0 

वाड्नागोचगनेकविद्ररसाधारणीषरत ` ५ 

स्वीयाकार इदाभिन्नसम्यः स्वविषयीकरतः। अभ्यस्तः. एर: 

विभावादिविभाव्यत्वासद्रवावधिजोवितः ॥ ह्ञायतेऽभ्यरतसंज्ञोऽव पाटः पाणिनिवर्तनात्। 
^~ * (| 

अव्ये पानाः पानक्रवदन्यत्सवं विद्धप्य च। । यथा- गणगिणणं जिथागमिणणगि नाडदिकि धिकिव। 

भानसेक्यमिवागच्छत्स्ङ्गोणां भ वत्सवयम् ॥ कम्भः 

भटौकिकचमत्कारकारौ कोऽपि रसः स्म्रतः। त 
सा कापि परिहारेणाल्मैक्रिको ज्ञाप्यकायेयोः ॥ त प 
व व ग ९ अत्पत्वमेव टराखऽस्मिन्नभ्यास इति कीर्तितः । 

=| ` स्मत ४ ५ __ „५ + अ तदास्पनरता ---बटवन्चेति कथयते ॥ 
खोकोत्तरस्वसवेयः प्रयगोऽप्युपपद्यते ॥ त त 9 
त पूण्वादिव्यव स्थानां जातीनां यदि संभवेत् । 
ध त्वमादशस्तस्य ४ 1 पोडवात् समोतेयनभ्यासरघने (१) । 
कं याध्यारमं प्रमाणं ल्िविध स्मृतम् ॥ क्रमास्स्यातां पच्चमी स्यादभ्यस्थः; परितोषिताः ॥ 

भ्राक् दयापेक्षयातस्यादनुमानप्रमाणता। सक्गीतसुर्योनय- 
दष्टश्रताथावगतस्यार्थस्य "प्रतिपाद नान् ॥ न 

¦ व्यभिचारिभावः 
धमाधेसाधकत्वेन रसमावोपदेरिनम् । अमरः  न्यभरचार् ॥ निके 
यथा कपीनां हृदये याऽमू्रामादिवासना ॥ स धिक्षेपावर मानजनि्ताभिनिवेरोऽमभः । भक 

वद्रासितान्तःकरणान्र्तकाद्धाव्रद्रीनम् । 
तत्कारयार्थगम्यमानरसादेमाजन जनाः ॥ अयुतहस्तभेदाः 

सामानिका यथा रामः सुखी दुःखी तथा पुनः। पताको मध्यमा मृररम्राङःठो निष्घव्चकः । 
रामावस्थां भावयन् सऽदहसस्मीति नतक: ॥ स स्वल्पाभिनये वेदाध्यायने च प्रयुज्यते ॥ य 

ऋ क द 
ह ¦ द 

सनुभावी भवन् भावो भवति प्रे्षकीन् प्रति। 
तद्धासनावासितान्तःकरणं नर्तेकस्थ तो ॥ अयोगविग्रलेभभृङ्गारः 
द्रा स राम एकायमनुभाव विभव्नात्। 
तद्धावभावितस्वान्तःस्यु रसास्वादभाजनम् । 
क नुमेयो रसो जात इलयाचायेमते स्फुटम् ॥ 

प्रागसन्ततयोगनोरनुरागैऽपि जाग्रति । 
अयोगः पारतन्त्याद्यविप्रखम्भाऽभिखाषजः ॥ 

ङम्भः परबेडानिगेसे तृष्णीं तदरषिपथगामिता । 
रागप्रकाश्चनपरा चषा खा्तमप्रकाडानम् । 

ठयातोक्तयश्च विजने सितिरियादयोऽपि च। 

तत्र सच्चारिणो ग्लानिः चैकासूयाश्चमे भयम् ॥ 

निर्वे दौस्सुक्यदैन्यानि चिन्तानिद्रे म्रबुद्धवा। 
विषादजडतोन्मादा मोषो मरणमेव च ॥ 

अभिसारिक्ा-नायिका 
उदहाममन्मथमदाज्वरवेपमानां 

रोमाञ्लकण्टकितलोकतटै वहन्ती । 

निःरङ्भिनी व्रजति या प्रियसतंगमोत्कां 

सा कामिनी फिठ भवेदभिसारिकेति॥ अभ्रः 



जरारसंसकमुखयेोरुक्षणम् ४ 

तत्तत्वद्वारिभावानारूचितापि द्रा भषेत् । 

प्रयेण प्राप्ननरस्यद्ाब्रस्यास्समाक्ततः । 

प्रो्कास्तद्रनुक्तारेण भरतेन महत्मना ॥ 
भरतकल्पस्तामञ्जरी 

अगरुखटकाप्ुखयोरक्षणम् 
पताक्ठस्तिकं कृत्वा व्याव तपरिवर्तितो । 

उर््वश्यो पश्मको च व्यानरृत्तपरिवर्षिर ॥ 

कऋमाच्कृत्वा यत्र नाममुत्तानाररमाचरेत् । 

खटकामुखमन्य वायेमुख चतुरस्रः ॥ 

स्वस्तिकेनाथ वा यद्वा कृत्वारारौ कगौ कृतो । 

खटकामु्रसंज्ञौ तावराखखटकामुखो ॥ 

वणिजां सविवादानां वितर्केऽसो प्रयु्यते । 

अन्ये त्वाहुः सर्र: प्रावः खटकामुखः (?) ॥ 

आराटप्रोन्नतामोऽन्यस्तियेगीपषसपरसारि तः। 

पश्रम्यययतो यद्रा स्वपार्श्वं च कतै धतो ! 

तवाछान्तसै यदा स्यातामराखखरकयुलखो ॥ 
इम्भीरः 

अञुनभाणामिधरूपम् 
दृश्षिगे चेरकरे ताठो अष्टवारं समागतः । 

वामे करे चतुर्वारं त९थ हिपरियजेन् ॥ 
षदद्रता द्षिणेऽङ्गो च स्वा वारटयं भवेन् । 

चतुर्दिशः द्रतान् हत्वा वामेऽङ्क एक्नारतः ॥ 

एकेनैव हि तालेन चैवं रूपेण नर्वकः । 
नृयतरस्थानसंचारी भेदेन खयमभेदतः ॥ 

सङ्गीतमुक्तावखी देवेन्द्रकृता 

अधेकर्तरी- पारः 
मात्राधेकर्वरी प्रोक्ता यत्रानापिकया सद् । 
परदेशिती मध्यमा च घ्नन्ति वायपुटं खु 

दादुखुद । बखर ददडरदेगिर्टे। कुम्मः 

- हौड्कपार 

यत्राधेकरपरी प्रोक्ता यवानाभिकया सह । 
प्रदेशिनी मध्यमा च इनन्तिमध्यपुटं खु ॥ 

कुम्भः 

अधेनिगृरीतम् मृदङ्गपदारभेदः 
साधेनिगृहीते तु करस्येकस्य मोकश्वगप् । सङ्गीतनारायणे 

ह 

अधपाणिः- दस्तपारः 

चयश्रेैकस्य हस्तस्य घातासस्यादधैपाणिकः । 

दृग दृडगड धरगड दरगड़ । कम्पः 

अ्धपार्रमण्डली--दस्तः 
एकं वक्षस्तके स्थाप्य अन्यःप्चि प्रसारितः; 

व्यावर्तितं चाख्पद्यमधेमण्डकिकामिधः । 
नारिकेरे चूतफले कृष्णे पर्वतधारणे ॥ 

भरतकल्पलतामञ्री 

अ्पुरारिका 
उटत्तस्येकपादस्य चरणेन निुटृनम् । 
खद्रतेन निष्टेन सा स्यादष्युरारिखा ॥ 

कुम्भः 

अर्धमण्डलिका 
पादौ यदा बहि्नीत भूमिघर्षणतः सनः । 
आव्यते तद् प्राहुरधेमण्डलिकां बुधाः ॥ 

कुम्भः 

अधमागघी- गीतिः 
अ्ैकारनिवृततैस्तु बणांद्या"चाधेमागधी । 

दत्तिषठः 

अधेधुष्टिः-दतः 
निपीठ्याङ्ग छठमध्यान्तं मध्यपर्वद्रयेन तु। 

प्रदेरिनी मध्यमयोरधेमृष्टिः करोत्तमः। 
दोहने स्यान्मदिष्यो्टवां सद्क्वापापकर्मणे ॥ 

स॑गीतनायायमे 

 अधरेचितलक्षणमप् 
एकेन चतुरखेण तो स्यातामधरेचितौ । 

हम्मीरः 

अर्धसश्चः - पारः 
दृक्षिणानामिकाङ्कष्ठवङनाभ्यसनक्रमात् । 
तथा रामकरोछ्साल्नायते गुरुगुर्फितः ॥ 

-- अपारः 

नितम्बचरनाद्राम चरणस्य प्रकम्पनात्। 

तथा पाणिचरोच्छासादधेसख्चः प्रजायते ॥ 
यथा-खंदेद्रिखं्खेदरिर्खखंटरखेट कुम्भ; 



खरपसमः 

अधेसमः 
पर्वलक्ष्मविपयोसाद्धवेदधसमो यथा । 
ङ्धगिदगगिरगिड ददगि देधां गिधों गिद्। 

भधखस्तिकटक्षुणम् | 
चरणौ स्वस्तिकौ हस्तः करिणो यत्र दक्षिणः 
भपरो वक्चसःस्थाने तद् धस्वस्तिकं विदुः ॥ 

अधधिपाणिः- दस्तपाः 
यत अहन्यते वाद्यम्धाध हस्तयोः । 
अधोधेपाणिमाचष्ट दिगष्टस्पष्टजैववान् ॥ 
खदा 

अरडु तम् 
€ 

चविश्ानसम्भवे यत्स्यात्तद्िज्ञेयमटद्कुतम् । 

व्यक्तं ज्ञेयमभिव्यक्तैः प्रदरतिप्रययाक्षुरेः । 
प्रसन्ने ककंट। स्याद्द भीरीति संस्मृतम् ॥ 

अटगपारे 
सञ्चो विच्छुरिवश्चेति पाटावर्गसंक्ञको । 
भर्धाङ्गखामघातेन तवं सञ्चः प्रजायते ॥ 

युद्धेन करसद्धेन घातेनाङ्गघठदेतुना । 

कमा दुस्पद्यत पाटोऽखगो विच्छुरितामिषः ॥ 

अरगभ्नमरी 
दैष्णवस्थानकं कुत्वा तिषठेत्सन्याद्भिणा ततः । 

ददं भ्रामयते तियेगटगश्चमरी भवेत् ॥ 

अवकृष्ट 

बद्धे निरुद्धे पतिते व्याधिते मूर्धिते मृते । 

शवक्ृष्टा घरवा कायां भावे च करुणाश्रये ॥ 

अटगस्रमरीलश्चणम् 
वैष्णबे स्थानमास्थाय कर्याद्वामाह्धिणा यदि । 
म्भा चरति भ्वान्निगन्मरा च्य प्री नरा ॥। 

७९५ 

कुम्भः 

चृत्तरन्ञावट्धी. 

कुम्भ) 

रु म्भः 

कुम्भः 

ङुम्मः 

नाय्यशान्ञे 

हम्मीर 

अवृध 

अटलगृवारः 

क्रमेण पादयोग्येभ्रि कोमलं यसकम्पते । 
स ह्यरगवाडः स्यादि्युक्तं नयको विदेः ॥ 

कुस्मः 

अटभ्ः-_ पारः 

भस्पर्टङ्कुण्डटी कोणघातेनाटप्रको भवेत्। 
रम्भः 

_ टौड्क्िकपारः 

तमटग्नं जगुयत्र कुण्डाभ्यां जायते करः । 

अटम्न् सन् ...-..--.------.--- 

कुम्भः 

अठपद्मः- हस्तः 

वक्तान्तकेऽरूपद्योयं स रवोध्वे प्रचाछितः। 
उट्साहभ्रभुरःक्ट्ं युज्यते नास्यमर्मगेः॥। 

भरतकल्परुतीमश्चरी 

अलातचक्राख्यम् 
कशचिदन्तबेदीश्चकचसे हस्तः पराङ्ख. | 
न्यो विडम्बनां धत्तेऽडातचक्रस्य चेत्तद्ा । 

भरातच क्रमाख्याते सद्धिरन्वर्थनामकम् ॥ 

अलङ्कारः 

यथा रालि खन्द्रहीना यथा खी यक्तभूष्षषा । 
भटद्भारिवि रहिता तथा गीतिने छोभते ॥ 

एकान्तरेर्छवरर्यत्र स्यादारोहः माच्च तेः । 
शअभ्युञ्चयमर्ङ्कारं मेनिरे तै पुराविदः ॥ 

अवङ्कखिता 
क्रमतोऽङ्गिभ्यां फुद्ितम्यां तु प्र्ठतः। 

गलयावक्षुद्िता ज्ञेया । ऊम्मः. 

अच्धटः 

दुष्करोऽवघटो मतः । कुम्भः 

---ट् सपार: 

पुटमेकैकपाणिश्चेत् साङ्गलीमिः कमाद्यदा । 



भतरमद्दशणम् ७९६ 
जचदित्क 

तेन हरवा प्रहरेत् पाटः सोऽवघटो मतः ॥ । | अवन्त्वादीनां प्रवेशवर्थनम् 
नन गिड गिडद्गिटनगिन गिन गिन नमि कुम्भः वन्त्य दाक्षिणालया याः प्रदक्षिणपरिक्रमः। 

भरबेशोऽपि सयोना सथमुततरदारते भवेत् ॥ 
भनतरणर्कणय् पाच्नाल्याश्चोदु मागध्यः प्रचारः सप्रदक्षिणः । 
ततोऽवतरणो तञ्च॑ गायकानां निवेशनम् । प्रकीर्तितः प्रबेसनोऽपि दश्षिण्टारतो भवेत् ॥ 
रङ्गस्यात्तरदिगमागे गायकाः स्युरवाड्स्ाः ॥ 

ततो यवनिका धाया सभ्ये रङ्गमनोहरा । 
श इृटस्तायतहस्तेः पद्षड् मिश्च विस्तृता ॥+ अवपातः 

म्ये महरं तस्य पाश्चयेनत्रद्यकरदरौ । मपदानसुत्वानो नवव प प्रवेशनिगेमोदयु्छः सोऽबपात इति स्मरतः ॥ 
कम्भः 

परितः कारिक चक्रं देवीः कोणेषु लेखयेत् । | 
सरस्वतीं वायुकोणागरामेये तारकामथ ॥ कीर्णम् 

रेने भैरवीं चैव नेते क।॑मगामिनीं | भ वपातस्तु खम्भ्ान्तविदूतानेश्रभूषणः (१) । 

गोरक्ष दक्षिणे भागे सिद्धनाथं तु पश्चिमे ॥ शविमनेशनि्कामो भयध्पसमुद्धवः । च 

मीननाथं पूर्वभागे चतुर्ग तथोत्तरे । | 
ूर्वयेःः पूजयेदेताः स्थानेष्वेतेषु दे वताः | अवमृष्टम् 
ठतीयस्यां यथा स्थानमेता मूर्तीः प्रपूजयेन् । कनिषठाहु्ठकाय्यां तु दक्षिणाभ्यामघोमुखम् । 

विग्रदासः तन्त्रीषु त्रिप्रकारं चाप्यवमृष्ठ प्रकीर्तितम् ॥ 

अवचघनच्छयाः 

चिच५काप्रभावेन प्राह्यस्तेऽवधानजाः । अवरोदिणः 
कम्भः विधूतश्च ज्धिव्णंस्य तथोद्रादित एवे च । 

- चदरीतश्च तथा वेणुर्बिङ्ञेय ह्यवरोहिणः ॥ 
धवनद्धवायमेदाः 
त्वादौ पटहः प्रोक्तो हृङ्क्षा सुरजस्ततः । 
करटापटवाओ च भेरी त्रिबलिद्दुरो ॥ अवरोही । 

षुरी डमरडक्ा ठका धमस एव च ¦ भवरोहन्व 3 भ ६। 
निस्वानस्ताम्रकीरुज्ञा कटुबालश्च सेका । त मतदः 
उच्यते च प्रसिद्धानां रक्षण क्रियतामपि ॥ 

सोमराजदेदः _ स्वरः 

क यत्र चैवावरोहन्ति सोऽवरोहीति भाव्यते । 

प्रोक्ता प्रवृत्तियोऽवग्ती वुधेनात्यप्रयोक्तमिः । 
सौराष्ट्र यवनाश्चैव शकावेदिशिकास्तथा ॥ मवर्खरितः 
नतौ माव्वाश्चैव सौवीरा अपि सैन्धवाः । यो मनद्ादप्यधो याति योऽवस्छ्छित रच्यते । 
लाणणीश्ेपुरास्तददावुषेया अवन्तयः ॥ कुम्मे 

पते चान्ये च ञे देशा अवन्तीमाभरितास्तुते । अवरित्था- व्यभिचारिभावः 
खात्त्वतयारभटा वा या प्रयोगे स्वस्पमाश्रि्ा ॥ केमः विकारगोपनादन्य विकि 'वहित्था । हमर 



७९७ 

अन्यक 

गद्रदभ्बनिना युकः सोऽभ्यक्त इति कथ्यते । 
भरतकश्पटख्तमश्चरी 

अन्यसवितः 
भअम्यवलित इत्युक्छः स्थानकैरध्य बस्थितः । 

भरतकस्पटताभश्षरी 

थरो घ्रवाः 
जयन्तश्च तथत्साहो नन्द् नश्चन्द्रसेश्टरः । 

कामदे विजयाख्यश् कन्द पैजयमङ्गले । 

श्टौ ध्रवाः खसासत्याता राजयेोम्या सदा बुधः ॥ + 
मरा 

अष्टबन्धविहाराख्यम् 
जामदक्षिणपोश्ां --. --. त्परोदेशषेषु सर्वदः । 
मण्डटस्वस्तिकौ यत्वा... ..- मो स विटासकौ |) 

भाद्माल्छसुचे...... लुठिती यत्र यत्तदा । 
अष्टबन्ध विह्ाराक्यमादिष्ट चचको विदेः ॥ 

असमः तारः 

भसमे रोरुशदरन्् । 
15 $ कुम्मः 

भर्सयुतदस्ताः 
लिर हामोदरेणोक्ता धमी दस्ता भसयुताः । 

संयुता अर्थबशादेते स्युः संयुता अपि ॥ 
भ तेसु सय सक्ीतनारायणे 

अहृदय वस्तु 
दृष्ट धकिरया श्श्दुपरिष्टादिखकयन् । 
कअरपशाच्च तथोद्रेगान्मुखस्य च विकूणनात् } 
भटदममिनेवन्यं बस्तु नाट्यविचक्षणैः ॥ 

ंलटधुणम् 
रागश्च यस्मिन् वसति यस्पराद्िव परवर्तते । 
सन्द्रतारविषण्णा च पश्स्वरपरागतिः ॥ 

अनेकस्वगसंयोगे योऽव्यर्थमुपरभ्यते । 
अन्यश्च दिनो यस्य संबादी चानुबाद्यपि ॥ 

प्रहाषन्यासविन्वासन्यासरसंन्यासतगोजरः । 

परिचाये स्थितो यस्तु सोऽश्ञः स्याञ्रक्षणः ॥ 

ओ 

जाशपणः 

आक्रमणस्य ते क्ेया ये गीते गायनैः सदा । 
; + 

आदिप्तकिका 
सूलञश्च्र्तकी वदरत्सूब्खघारस्य चाचेयेत् । 
तदाक्षिपमकिका क्षेया ध्रवामात्रं यवा मबेत् ॥ 

कण्डलमण्डिवगण्ष्युगे भूद्रकन्दर्छतबसिम् । 
स॒न्दरचन्द्रकराकूकितं श्षम्भुसहं भषभामि जियूुम् ॥ 

कष्ट 

आक्षेपिकी 
वृत्तान्यो जङ़वानि स्युदःखे यानि भवन्ति दि । 
तानि द्रुता योम्यानि घुयुग्मतानि तु ॥ 

यानि चात्पाक्षराभि स्थुरर्पच्छन्दः तानि घु । 
तनि स्थिताङ्ृष्टासु कायां श्चपिश्षिकीषु च ॥ 

गुबोदिस्तु गुरः कार्यो रुष्वादिश्च र्घुस्वथ । 

ये त्वोजछन्दसां यु शछेयात्वाक्षेपिकम वथा ॥ 

यान्योजयुग्भ छन्दासि क्चेयान्याक्षेपिकी तथा । 
रुघुयुग्मङ्ता या स्यार्स्थिता स्ेपिकी भरेत् ॥ 

विषमांश्चाश्वराणिः स्युः पदेरर्थवस्नातुगाः । 
शक्या तारेन ता योज्या वणनाकर्षितेन तु ॥ 

कममुहङ्गय विधिज्ञैः क्रियते या द्रतख्येन नाखथविौ । 
शक्षिपिकी ध्रवाऽसो देता स्थिता वापि विष्ठया ॥ 

नारष्षाञचे 

आङ्किखन॒त्यक्रमः 
बेणीकृतास्तथा मुक्ताबद्धास्ततेष्वबमताः (१) । 
मीटको जूटको वीरमभन्थिं एकस्तथा ॥ 

नारङ्गी चेव धम्मिहकुन्तकः सजित: । 
जावपन्थी कुञखप्रन्थी ब्रह्यप्रन्थीश्च गुम्फिताः ॥ 

मूखम्न्थीस्वदा मण्यपरान्तम्न्थीस्तथेब च । 
इत्यायनेकराश्वैव ज्ञातव्याः संयुहाः कचाः 

इति बेणीधभ्मिङ्परिपुणं इयाङ्किकनृत्यकूमः। स्थ : 
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आद्धिकमाच्िकः 
संसूतो सूयशब्देनाद्धिकोऽप्यत्राभिधीयते । 
टश्चणाब्रत्तिमा्िय नास्यङ्दोऽपि वर्तते ॥ 

कुम्भः 

आद्धेकादीनामभिनयानां रक्षणानि 
ङ्गैः रिरःप्रभतिमिर्नव्रे्या आङ्गिका मताः । 
वाग्भिर रचिता गीतप्रबन्धाद्यास्तु वाचिकः ॥ 

हा“ भूषणादि स्याद्हायौस्ततप्रर्भिताः। 
सत्त्यं सृनोभाविवाः स्युस्तेन ये सास्त्विकास्तु ते ॥ 

यद्यप्यलङ्कायेङेषा भलङ्कारास्तथाप्यमी । 
प्राधान्येन विभाकादीनानयन्ति यदा तद्ा ¦ 
चिवक्षितप्रधानत्वाद्भवन्यमिनयामिधाः ॥ 

विष्रदासः 

आ्धिकाभिनयः 
७र्थप्रतीत्युप्रायत््ाद्राचिकरोऽपि न मुख्यता ! 
वाचिकीोपदरतस्तस्माद्ङ्गिकी मुख्य उच्यते| 

ाङ्धिकवोऽपि पुनस्त्रेधा साखानृताङ्करेभेवेत् । 

करप्रघानो ग्यापारस्तेषु ्ञखेति कीयते ॥ 

स्थानक रुपक्रन्तं हस्तकायचैः प्रवर्तितम् । 
करणीर द्हारे श्च निष्पन्ने नृत्तमुच्यते । 

विप्रदासः 

आङ्गिकरक्षणम्--अभिनयः 

तत्राङ्गिको भवेदङ्ैर्निर्वयः स पुनखिधा। 
क्ञारीरो मुसखसञ्ञातश्वेष्टया च विनिर्मितः ॥ 

शाखा यद्ग रुपद्गेश्च ए यङ्गश्च प्रदर्ितः । 
ठारीरस्तत्र सुखजः केवटे वाङ्गनिर्मतः ॥ 

चेष्टाद्रतस्तु चेष्टाभिः सासासनगतादिभिः ८?) । 
आखा याद्धे रुपाद्धे र चितः परिकल्पितः ॥ 

सृत्तरल्नावली 

आचायेलक्षणम् 
आचायः शतिको विदः पदुमतिववोक्ये सुयेषो रसे 
ज्ञाता टक्षणलक््यतन्त्व विषयो तूयेब्नये पण्डितः । 
दवास्यज्ञो चृपसंसदि प्रगुणधीरास्यीद्धवे बादने 

नानादेशा वि चित्रकाफुरचनाप्राबीण्य विदाष्वमः ॥ 
कभ; 

माषः 

तीयत्रितये र्श्ष्यविद्ाचाः प्रकीर्तितः | 

वाग्मी स्वूपवेत्तासो सरसः श्रतिकोविदः । 
सभापु परिहासज्ञो भवेदरद्नवःय वित् ॥ 

"मीरः 

आतोचम् 
ततं चैव्राजनद्धं च घने सुषिरमेव च 
चतुर्विधं तु विज्ञेयमातोरये लक्षणान्वितम् । 
ततं तन्त्रीकृतं ज्ञेयमवनद्ध तु पौष्करम् । 
घने तास्तु विह्ेयः सुषिरो वंश एव च ॥ 

नः्ययाश्च 

जत्माथैः 
म वय षे) भ कश भारमानुभावयोग्या्थं आत्मार्थं इति कथ्यते । 

वेम; 

आत्मोपक्षेपकम् 
श्द्धारस्थापकं हास्य बहल करणाञ्ितेम् । 
ात्मोपक्षेपकं नम॑! विश्रलम्भरसोज्ञ्वखम्॥। 

कुम्मः 

आदिदकर्मावताराख्यम् 
वामदक्षिणयोमूर््रां युगपक्करमतोऽथवा । 
ङध्वाधोमण्डरश्रान्तो करी स्वस्तिकतां गतौ । 
वर्तनास्वरस्तिकापाश्रयुग्मे मण्डरपूर्णितै ॥ 
बहन्मण्डलयवूणा चे्पुरोविलुरतस्तद्ा । ¦ 
धादिक्ूमीवताराख्यं भणितं पूर्वसूरिभिः ॥ 

आनन्दवधनी लहरी 
उद्राहधतरको प्राग्वत् ध्वा पश्चिसं ततः। 
भाभेगद्चवकीद्राहाः सकृदानन्दवरधनी ॥ 

मोष्षदेवः 

अन्दोरितः 
पर्वतारोहणे बनरान्दोछितः (?) । 

कुर्मः 

अडः 

भूमेनिकुटनं पातालाश्चापडयो (?) भवेत् । 
छम्मः 

| 
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अमन्दय्रुङ्धन्द म करन्द प्रबन्धः 

नले रागम्तृतीयाख्यः तालो मध्यख्यः चिन् । 
पदानां सोभयारापगुम्फनै गानहेतुकम् ॥ 

छन्ते पाटाः खरास्तेनास्तदन्ते पद्यगुम्फनम् । 
एषोऽमन्दमुषुन्दाद्यमकरन्दामिधानवान् ।। 

फुम्भः 

आमिीरीमाषा 
पर्चमाग्रहुन्यासा शुदढमध्यमसंभवा। 

न, € नर € 

प्रचुरेयेमकेयुक्त) गान्धारर्षभवर्जिता । 
सङ्गमे विनियोक्तव्यामीरीवीररसादद्रा। 
संपुणाप्यस्ति भाषेयं याष्टिकाचयेसंमता ॥ 

न तु नौडवतानेषु गान्धारर्षभयीः कचित्। 
रेपे विधीयते सद्धिरिदह् कितस्यनेदना। .. 

उच्यते नेष दोषोरित भाषात्वादिदह् भाषणात् 
भाचःयेस्य तदुक्तेयैत् प्रामाण्यमुररीकृतम् ॥ 

कुम्भः 

आमोगः 
आभोगः सम्भवे येन प्रबन्धपरिपूर्णता। 

सोमरांजदेषः 

आम्यन्तरनाव्टक्षणम् 
धभ्यन्तरं बाह्यमिति नास्यमेततटहिधा मतम् | 
सुष्कुमासंद्च विन्यासमसम्ध्रान्तधिचेष्टितम्॥। 

परिसपुटपदालापं युक्तं वायैरनुद्धतरैः। 
भसम्प्रदायरिक्षावन्नास्याचायेप्रयीजितम् ॥ 

ख्यतारखक्ष्टापातप्रमाणनियमान्वितम् । 
ह स्तसच्चारलितामिनयं लक्षणान्वितम् । 
रसभवसमायुक्तं नास्यमाभ्यन्तरं स्मृतम् ॥ 

आयतम् 
स्वरा मन्द्रादिके स्थाने प्रथग्ग्यःप्राः पुनः पुनः। 
धायतं चेवमास्यातम् भरतकल्परताम † 

आरमरीवृत्तिः 
लारं स्याच्छात्रवं तस्य योगाद्योधा भटाः स्मृताः। 
सद्वत्तिरिव या वृत्तिभवेदारभदी तु-सा॥ 

कुम्भः 

आकण 

आरं शल समूहोत्तमोद्योगाः पुरुषा भटाः । 
तेषां वृत्तिसमां वतिं बिदुरारभरीं बुधाः । 

ॐ 3 विग्रः 

आरम्भः 

ततः खल्पेषववहितेष्व ङक्गमारम्मसंक्षितम । 
तद्यत्र गायकाः साक्षात्सप्रस्वरपरिप्रह्म ॥ 

कृत्वा कुयुस्तारयुक्तं गीते तत्तदुध्रवा पुनः! 
सप्रस्ठरोद्भबास्ताः स्युः सङ्गतिश्च सुगन्धिनी ॥ 

रौद्री पाद्चतनी तद्रत्पाच्चाछिन्यथ दैवती । 
अध्िनीति क्रमादाभिग्रहणं स्यत्प्रसादनम् ॥ 

चतुरश्रामिधास्तिखस्सुगव्याद्ास तत्पराः । 
तिस््स्त्यश्रामिधास्वेवं दंतिनी (दै वती वदिदाश्चिनी । 
एतद्राथामिरतोद्यवादन राजरिक्षया ॥ 

कुमः 

दीघोण्यादावष्ठौ द्वाद च लरूनि तैधनं चैव । 
चत्वारि गुरूणि तथा हस्वान्यष्टो च दीप च ॥ 

ठघुसंज्ञानि चतु धानिधनं द्विगुणीक्रतानि दीर्च दे । 
धष्टौ कघूनि नैधनमियारम्मेऽक्षरिधानम् ॥ 

नाघ्यश्छाद्े 

अरम्भादयः 

वम्तूः्थापब सम्फोटे संक्षिप्तकावपातकी । 
एते भेदास्तु चत्वार आरंभायाः प्रकीर्विवाः॥ 

दुग 

आप्ेहिणः | 
निष्कम्पऽभ्युशयश्चै ब हसितो बिन्दुरेव च । 
प्रङ्खोलिवस्तथाक्षिप्रो विस्तीर्णो खङितस्वथा ॥ 

हाद मानः सप्रदनः सन्धिः प्रच्छादनस्तथा। 

प्रसन्नादिः प्रसन्नान्त इति चारोहिणः स्मृताः ॥ 
नारभश्चाञ्चि 

आरोही- खरः 

रोहन्ति स्वरा यत्र भारोही सषु सक्षितः । 
नटथशान्न 

आलवणी 
नत्रमुषिर्वेणुदण्डस्तवक्रख्टयविस्तरः । 
भङ्गलद्वयविस्तारः ककुभो चकत उन्युखः ॥ 
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देवाः इनिर्भिता तन्त्रो सूष्ख्मा क्षणा समा टडा } 

क्वादे सा ् गलानाह तुम्ब वेदाज्गलाननम् ॥ 

दन्तन्फमिममायुच्छः दोरीवन्धनतरजिता । 

दतिकाक्थरटीना अनेदाठक्णीं स्मा ।| 

दकृङप्य प्रकारेण वाचाटावभिका सदा । 

म्नि ५ च, 

गायेदसौ शूपकमञ्चनीति गओक्ता पदाढप्निरिय पुराणः । 

बीरलक्रगुणैः सुपूर्णा श्यायाश्च नानागमकेविचित्रा । 

आारद्धिर्ता मुनिभिः पुराेशचित्राययभङ्गी प्रगुणा मनोज्ञा ।। 
कुम्मः 

आल्िटश्वणम् 
तगारपनमाख्पधिः प्रकटीकरणं मतम् । 

खा द्िषा गदिदा रागरूपकाभ्यां विरोषणीत् ॥। 

शगाटप्चिस्तु सा या स्याद नपेद्य च शूपकम्। 

खद्थानैः सा चतुर्भिः स्यादिति गीतबिंदो वदुः ॥ 

खन्रोपवेयते रागः खरे स्थायी स कथ्यते । 

्रारास्वरदये वाख मुख्यस्यादुषजायते ॥ 

स्वश्याने प्रथं ख्याते नारदन मनीषिणा । 

चतुर्भिस्तु द्वितीयं स्याद्धेस्य तत्प्रकीतितप् ॥ 

स्वै अतुरभिरढाभ्यां वा यद्धवेत्तत्ततीयकम् । 
५८०८0 न ५ को © ध @ + न, 

चतुभिर्िगुभेः प्रोक्तं चतुथ स्थानकं बुधः ॥ 

ङतोकस्तेकिः सदा स्थायेवविं चित्रवहुभ्िमिः । 
खीवस्वरव्याश्निुस्ये रागस्य स्थापना भवेत् ॥। 

पमिश्चतुर्भिः स्वस्थे रागारुप्तिमेता सताम् । 
वक्ष्यते शूपकाटष्चिः सव॑शाेषु संमत्ता ॥ 

इपङूसयेन रागेण ताङेन च विधीयते । 
खा से(खा शूपकाटठग्रिः सा पुनर्विविधा भवेत् ॥ 

अतिम्रदभिकेकान्या भज्ञनीलयभिधीयते । 
विधाय स्थायमाैप्रे शूपकावयवे यदि |) 

प्रतिगृह्णते चान्यथा गायेदसो रूपकभञ्चनी । 
अणो द्धारसंयुक्छा गमकस्थाय चित्रता । 
अलप्निरच्यते तन्जञेभूरिभङ्गिमनोदरा ।! 

मोक्षदेवः 

स्थाच्यादिवणादाह् ननारुङ्कारधारिण्। 
स्वस्थाननयनाप्रीडिनियूद्ाजनरञ्जनी ॥ 

स्तद्रमभीद ने बीणी संयुता गमकाञ्िता(१) | 
समस्तगीत बस्तूनामाःरप्निः रथम मता ॥ 

सोमराअरे् 

शआआलरम्भनयावः 

मण्डलादिवाद्य घोषाश्च यवनिकान्तरे बह्शूपमादाय 
सितिश्च आगामिरूपकसाङ्कटाब्द प्रक्टने चाङस्बनमावः। 

्ारशेखरः 

आलातेरक्षणम् 
दक्षिणेनाक्खिणालातां इरस्तेनेव पाणिन।। 

नितम्ब चतुर श्र च विघाय कमर: करम् ॥ 

वामेन चरणेनेर््व जानु चारीं प्रकत्पयेन् । 
वामाङ्गेनापि वीत भूयोऽलातादिदिकूकमम् ॥ 

यस्मिन्निदभखाताख्य टजिते चृम्य इष्थते । 

दित्वा नितम्बमत्राह डोर कीरषिंधरः करम् ॥ 
दृ्षरन्नाबडी 

आलापचारिका 
करोति स्वेष्टरागेण द्ुष्कारपं तु गायकः । 
नतकीनृत्तकले तु सा प्रोक्ताखापचारिका॥ 

मरतकल्पर्तजरी 

आरापिनीरक्षणम्र 
आलापिनी गतं लक्ष्म वक्ष्ये उकष्मविदां मनम् । 
नवमुष्टमितो देध्य वैणवः सुपिरोऽन्तरः ॥ 

अङ्गुलद्वन्द्रपरिधिः प्रागवद्रन्भ्यादिवितः 
क्ष्णः समस्तवृत्तश्च दण्डः स्यारकष्रुम दधत् ॥ 

अङ्गरद्रय विस्तारमङ्गल्यघायते तथा । 

तदधेपिण्डसयुक्तमून्मुष पलिक्ाऽमिधम्॥ 

तकदण्डमधो भागे रङ्खना च विराजितम् 

चतुरङ्गलदेर््यण वहिर्मध्योन्नतेन च ॥ । 

आलापिनीमेदाः 
आखापिन्यामने दण्डः श्रषिरो वेणुसम्भवः (¶) । 
ह्यङ्गपरिघो त्तौ भवेदानवमुश्ठकः ( ॥ 



सलिङ्गनोद्धव | 

स्यादस्तु प्रमाणेन प्रोन्नतः कञकमः जयुभः । 
बध्नीयाच्चुम्बकं दन्तचारुचुम्बिकयान्बितम्।! 

तेषां त्रिसुत्रिता तन्त्री कस्यामपधनिस्वराः । 
अमीषामेव मेदेन बाद्यन्ते रसिका भपि ॥ 

सोभराजदेवः 

आरिङ्गनोद्धवः 
किश्चिरिछषटभुजावेव पताकौ स्व ्तिकीकृतो । 

भालिङ्गनोद्धबो हस्त आलिङ्गन बिधौ मतः ॥ 
कुन्भः 

आिप्ना 
आछिप्रा द्विविधा ज्ञेया स्वरसंयोजने तथा । 
रागशिप्ना रूपलिप्ता दि विधा परिकीर्तिता ॥ 

भरतकल्पर्तामज्ञरी 

आखनः 
चरत्सन्द॑शदस्तश्चव्छस्स्याले खनस्तदा । 
लेखने बिनियोज्योऽय च्रयाभिनयगोऽपि च ॥ 

कुम्भः 

आवजलक्षणम् 
या हष्वसम्मिता दै्येऽ्टाविंशत्यङ्गला पुनः। 

परिघोऽरधाङ्गरमिता पिण्डे सप्रङ्गले सुखे । 

मण्डट्यौ वक्तयोर्वहीम्टावेकदसाङ्घले ॥ 
हम्मीरः 

आवापः--करमानम् 
धावापसंज्ञकं जञेयमुत्तानाङ्गलिङ्कछनम् । 

दत्तिः 

आबिद्धः- धातुः 
्षेपःपुतोऽतिपातोऽपिकीर्णमनुबन्धसंन्ितश्चैव । 
आविद्धो विज्ञेयो धातु पञ्चविध एव ॥ 

दिखि्धरष्कनवकेः प्रहारे: करमशः कृतेः । 

भाविद्धधादुरविज्ञेयः सायुबन्धविभूषितः ॥ 

आविद्धवक्ररक्षणम् 
भुजाभयोः कूपैरयोरंसयोः सविलासयोः 
सतोः पताकौ व्यावृत्तिं विधाय भवतोऽद्ूवम् ॥ 
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सासारिता्ानि 

भधस्तरौ चेद्ाविद्धवक्रौ हस्तौ तदोदिती । 
विक्षपवेने प्राहुः योगै कृतिनस्तयोः ॥ 

हम्मीरः 

आवेगः न्यभिचारिभावः 
वातवेगाभिक्ुज्ञरो द्धमणमप्ियप्रियश्रवणव्यसनाभिषातादि - 

जनितसम्भ्रम अवेगः | 
छमह्रः 

अआवे्यम्- मूषा 
भवेयं भूषणं तस्यात् श्रवणाभराणादि यत्| 
भक्ादिश्चब्देन तथा नानाभरणमुच्यते ॥ 

आश्रावणलक्षणम् 
एवमातोद्य विन्यासं सारम्भ विनियुञ्यतु। 
आश्रावणादीन्यद्गानि प्रयुञ्जीत यथाक्रमम् ॥ 

ईषदादौ क्रियमाण मृदङ्गपरिमाजनम्। 
फणिबयक्रमादेतदाश्रा्णमिति स्मृतम् ॥ 

शस्याक्षराणां विन्यासो विप्रदासेन भण्यते । 
आदौ गुरुढय पञ्चाहष्वष्टकमथो गुरुः ॥ 
खघुद्रय गुरुहन्द्रं खष्वष्टकमथो गुरः। 
एवमादयो भवेव्खण्डो हितीयोऽप्येवसिष्यते ॥ 

दृतीये तु तृतीयः स्याद्ररुटेघुचतुष्टयम् । 

अष्टमोऽथ गुरः पश्चाहघुषट्कं ततो गुरुः 1 

एव॑ खण्डल्लयास्मेय िषध्रयक्षरनिर्सिष ॥ 
विप्रदासः 

आश्िष्टा--चारी 
पार्गिविद्धस्य यौ पादो चेद्विष्टिष्योपसर्षतः । 
यदापसर्प॑तः प्रोक्ता स्िष्टा रातिरुद्धते ॥ 

सङ्गीतमु कताव देवेन्द्रकृता 

आसारिता क 
भापूर्वात्सरतेर्धातो रूपे पाताः पुयोदिताः। 
आसायेन्त इति प्रोक्ता बुधेरासारिदाभिधाः ॥ 

ऊुम्मः 

अतिारिताङ्गानि 
मुखं प्रतिमुख चेव दें संहरण तथा । 
अङ्गान्येतानि चत्वारि सर्वेष्वासारितेषु च ॥ 



आहतः ८ ५२ 

उपोष्मे मुख तेषां युग्मं प्रतिमुखं मवेत् 
ओजःशरीरसंहारावयमङ्गविधिः कमः ॥ 
स्येव चतुरङ्घानि ज्ञेयान्यासारितानि तु | 
चतुरा्ारितेबेद्धं विज्ञेय वधे मानकम् ॥ 

नाय्यशान्ने 

आदूर्तः- नादः 

सोऽप्या्टतः पञ्चविधे नादस्तु परिकीर्तितः| 
नश्ववायुजचमाणि रेहञातीरजास्तथा ॥ 
नख वीणादयः प्रोक्छाः व॑ञ्ञाद्या बायुपूरकाः । 
वचवमौणि च मृदङ्गा ठोदास्ताखदयस्वथा । 
देष्नादेन ते युक्ता नादाः पद्छविधाः स्मृताः ॥ 

सङ्गीतमकरन्दे 

आहायांभिनयः 
नेपथ्यस्य निधानं स्यादाद्यः खचतुभजः । 
 पुस्तभूषाङ्गस्चनासजीवः परिकल्पितः ॥ 

नृत्तरल्नावली 

धाष्टायीमिनयो नाम नैपथ्यविधिरुच्यते । 
वद्र निद प्रयत्नस्तु कार्यो न।स्यप्रयोक्तमिः ॥ 
लास्च्मयौगः सर्वोऽपि यतस्तस्मिन् प्रतिष्ठितः । 

नास्यस्य योरयाङेकीरो नेपथ्यमिति कथ्यते ॥ ̀ 

न्ानाबणौः घकतयः पूर्व माहय सुचिताः। 

आङ्किकिरमिनयेच्येज्यन्ते तद्नन्तपम् ॥ 

्राहायामिनयस्तक्ञै्यतुधा परिकीर्तितः । 
हस्तो भषाङ्गर चना सञ्जीवश्चेत्यनुक्रमात् ॥ 

श्वस 
वरावृत्य च शिरसो ना्ना नेत्रनिञ्ुज्जनात् । 

छदरौनादपि स्पष्टमिषरे् वस्तु निर्दिशेत् ॥ 

ईदा्गः--रूपकम् 
ृ्ासृगस्तु विज्ञेयश्चतुरङ्खिसन्धिकः । 

बलात्कारं क्षस्य च नरक्याधराश्रयः ॥ 
क्रियते यब तामाहूरुचित भ्रमरीं ॥ 

दिव्यस्गीकारणाधत्र संप्रासः कैशिकीयतः 

नायकैः षद्भिः स्वासो विख्यातपुरुषान्वितः ॥ 

शरान्वश्वङ्गारहास्थेस्तु वर्जितो हदयङ्गमः। 
बधप्राप्तस्य कुर्वीत बध तैरसाहयतः ॥ 

सैरम्मं वरमानीय युद्धव्याजानिशास्येत् । 
अनन्यां नायिकाभस्सिन्नायको सृगवदीहते । 
एष दहासृगोऽयै तन्युनीन्द्रभरतोदितः ॥ 

देवानामर...---जार्थचरितो चोरक्ियाचन्वितो 

देव्यादिः प्रतिनायको न च वधः प्राप्तस्तथातेरेणे । 
साच्त्वत््यारभदी च यद सकला दृततिर्विना कैशिकी- 
गवामर्षविदहीन एष कथितो वेदाङ्क र्ाश्रगः ॥ 

सभङ्रः 

& 

र 

उक्तम्रत्युक्तकृठक्षणम्ू-खसः 

साधिक्षेयेः पदै यक्तं चिगीतार्थयोजितम्। 
कोपप्रसादजनितसमुक्तप्रत्युक्तकं विदुः ॥ 

` सेत्तराबरी 

उग्रता- व्यभिचारिभावः 

क्रोधान्निदैयचित्तत्वमुप्रता । ्यमङ्करः 

उग्रम् 
मभ्यमादिखरा न्मम च परिकीर्तितम् । 

भरतकल्पलतामजरी 

उक्तिः 
.. .तदेवाचितसंख्कः । 

यग्यतामापिते। गीते गीतज्ञेन विपशिवा॥ 
कुम्मः 

उचितश्रमरी 
दे्स्य तियग््रमणात्समपाद्ादिनन्तरम् । 
उबितश्नमरीं नाम जते शङ्करकिङ्करः ॥ 

कुम्भः 

उचितभ्रमरीरुक्षणम् 
समपादानन्तरं चेत्तिर्धी ्रामये्नुम् । 



उच्छास ध 

उच्छासः 
उच्छास आघ्राणे कुसुमादिनः। 

कुम्भः 

उड्कवः- पाटः 

उडुवस्तु सकोणेन रुकितेन प्रवादनात्। 
तखहस्तेन वामेन पाणिना दक्षिणेन तु ॥ 

उत्कटम् 
समी पादावासनं च समस्पृ्टन्तु भूतलम् । 
स्थाने तदुत्कटं योगभ्यानसन्भ्याजपादिषु ॥ 

कुम्मः 

वैष्णवे स्थानकं यत्र समुन्नतमुरस्लम् । 
कटिनामिपरो हर्ती युगपत्रमशोऽथवा ॥ 
चतुरश्रमिदं प्रोक्तं अद्ध नेत्रसुखावहम्। 
असेयेद्धे यथान्याय्या घनुषःकरण तथा ॥ 
परिमाजेनमादानं ... मुर्कटमुदाहतम्। 

देवादितर्पणे सन्ध्या जपहोमादिषु स्मृतम् ॥ 
अयायनः 

उत्कण्ठिता- नायिका 
नेवागत्ः समुषितेष्वपि वासरेषु 

प्राणिश्वरोऽतिगुरुकायेवश्चेन यस्याः। 
दुवारमन्मथमहाञ्वरवेपिताङ्गी- 

मुत्कण्ठितां बदति तां भरतः कवीन्द्रः ॥ 
दभङ्रः 

उल्क्षेपः 
पादमाक्ुश्चितं प्रष्ठपुरतो वाक्षिपेद्यदि । 
जानुपयन्वमुरक्षेपस्तदा चारी प्रकीर्तिता ॥ 

उत्मबिष्टः 
खरप्रविष्टः सख विज्ञेयो यत्नारोहे ख्यो घनः । 

उत्पुवनकर्तरी 
उद्य पाश्चयुगट कटिदेशे तु विन्यसेत् । 

बध्वा कराभ्यां शिखरे अटगोट्प्रवनं भवेत ॥ 

उत्तमनायिकाल्क्चणम् 
| 

उदय प्रपदेः सम्यक्पाद्र्येकस्य पृष्ठतः । 
कर्तरी विन्यसेदेषा स्यादुत्पवनकतंसै ॥ 

अशोकः 

उत्पुतभ्रमरी 
स्थित्वा समाभ्यां पादाभ्यां उद्य भ्रामयेद्यदि । 
सप्रांगमन्तर.. .-. स्यात् उत्प्रतभ्रमरीयसौ ॥ 

अशोकः 

उरएुतिमेदाः 
श्त चेककरणाश्ितं स्यद्धिरवाञ्ितम् ] 
दण्डप्रमाणाच्चिते च कर्तर्यचितमेव च ॥ 
तियेगच्ितकं तद्रतसमपादाख्ितं तथा। 
श्रान्तपादाच्िते च करणं स्यात्ततः परम् ॥ 
अरग कूमाखग चोध्वांलगं चान्तरे । 
रोड़ी च तथा चान्येकपादरोदडी तथा ॥ 
कर्तरी रोहडी चेव स्यादपैसरणं तथा । 
जलादिरयनं नागबन्ध कपाढघूर्णनम्। 
नतप्रष्ठै तथा मत्स्यकरणै च प्रकीर्तितम् । 
करस्पशेनसंज्ञं च तथा चणपुतं मतम् ।। 
तियंक्षरणसंज्ञे च तियैकूस्वस्तिकमेव च । 
र्कन्धश्रान्तं खण्डसूुचि समस्तं च ततःपरम् ॥ 
ततो विषमसृचीति बाह्यभ्मरिका ततः, 
अन्तभ्रमरिका चैव चोरभ्वश्रमरिकाप्तथा ॥ 
तिरिपश्रमरी चाथास्गशभ्रमरिकेति च। 
चक्रश्रमरिका नामोचितश्रमरिका तथा॥ 
शिरोध्निमरिका चैव तथा दिग््रमरीति च। 
एषासुत्युतिपूवाणि षटत्रिंशत् संहितानि च ॥ 

कुम्भः 

उत्फुह्ः--इस्तपाटः 
भलपद्रेन हस्तेन स्य।दुतफुो नखाष्तेः । 

उत्तमनायिकालक्षणम् 
विद्षलग्रियं पौ प्रियमाचरति खयम् 
ब्भ सरापराधेऽपि तृष्णीं तिष्ठति सोत्तमा ॥ 

ननी नापो 
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अनुप्रासो पमायेश्च शब्दाथोभयसंश्रयः । 

लढङ्कूतमल्ारः पास्यमुत्तममुच्यते ॥ 

धाश्च स्यान्नसनाधासे जरत स्यास्तिव वणका । 

छखितिगोत्िविक्षेपेः क्यतारुसमन्वितैः ॥ 

शीन्राचणतान् वणोन् समुद्विरदितर स्फुटम् । 

शीदयाधध्ठरनिं शाञ्यमपि चतिषतां नयेत् ॥ 

धद्य रसनं पूर्मनोधर्मोपष्हितेः। 

विचि्टोकबन्धं यन्नानारससमाश्रयम् । 

छसमोसमकं तत्स्याटीखाह्ाचमनो्रम् ॥ 
नृत्तरल्नावटी 

श्धरतिसुलोपेतं वथा चाचपुटाश्रयम् । 
खथाश्वरेः सन्निपतिस्तथा द्रादशमियुतम् ॥ 

छृयुक्तिवि विद्वन पौरुषे भावमाश्चितम् । 
दकाद्गं शीर्षक गत्व द्विमूढं परिकीतितम् ॥ 

ख्धमोत्तमकेत्वादौ नक्चैटं संप्रयोजयेत् । 
कूरोकं विचिब्ार्थपदं तथा चेवोपपादयेत् ॥ 

हक्सतु वस्तुकं कायैमपरान्तकक्ालया । 

बथाक्षरेण का तु शीर्षकं पद्पाणिना। 
खरम चसक परोक्तं हेखागृतविभूषितम् | 

नाग्यशान्ने 

छुर् --नक्षवहस्तः 

ड्राय च शिखरः किञ्चिश्वकितपकः । 
*खाररेखरः 

उना 

छदना वामदस्तश्चेत्पताकस्तदुषयेपि । 
कुम्भः 

उत्तानवश्ितलक्षणम् 
कपोलांसरूराटानां कषेत्रे न्यतमे सितौ । 
न्निपताकौ करौ किच्ित्तियेच्छौ संमुखो मिथः॥ 
अंसकूपेरयोः किश्िश्वरुतोरूर्वतस्तसी । 
क्षण भूवा प्रचजिती जञेयादुत्तायवद्ितौ । 
अंसकूपेरयोः छिञ्चित्छवनं मन्वते प्रे ॥ 

टम्मीरः 

उतव्यवः- तारः 

रष्टुतावुर्सवे प्रोक्तो । 
। ऽ कुम्भः 

उद्वाहः 
अनेनोदरहयते गीतमित्यदाः परकीतिंतः । 

सङ्गीतसूर्योदयः 

द्राः प्रथमे पादे भवेत्पूव पदद्वयम् । 
पल्लवस्य जय पश्यादेवं प््वविधानि हि ॥ 

एवमेव द्वितीयेऽपि तृतीये पल्वं विना । 
पद्द्रयं भवेत्तस्मादुद्रादे दादश स्फुटम् ॥ 
धवे त्रीणि तथा भोगे पदमेकं प्रकीर्तितम् । 
एवमेटाप्रबन्े स्युः पदानां षोड क्रमात् ॥ 

गीतमुद्राह्यते पुत्रं येनोद्राहः स उच्यते । 
सोमरांजदेषः 

उद्धतजातयः 
पड्क्तिख्िष्टप्सजगती तथातिजगती पुनः । 
श्री चेति निर्दिष्टा उद्धतानां तु जातयः ॥ 

नाय्यश्चाज्े 

उद्धः 

चद्धषटो विरसो घोषात् श्चानतो गायनः स्मृतः । 

उद्ष्टः-- गायकः 
। १ 

खदधषटो विरदादरष्ट गायेद्रीररसं च यः। 

भरतकश्पलतामभ्नरी 



उदली 
बाह्य शरीरजं चर्म कवं परिकीर्तितम्। 
आन्तरं जाठरं चर्म नाम्नः स्थादियमुदली ॥ 

सोमेश्वरः 

हीपनभवलक्षणय् 
यवनिकामपनीय तत्तद्रसोचिताङ्गचेष्टाप्रकटनत्वम् । 

शस्गारशडेखरः 

परा्गरखो हंसपक्षौ व्यावृत्तपरिवर्सितौ । 

जयज्ञ्दे प्रयोक्तव्याबुद्धती मेनिरेऽपरे ॥ 
दम्मीरः 

उदध्म् 
प्रहासे वामतजेन्या उद््टमिति संक्ञितम् । 

नव्यशाखे 

उद्वाहितम् | 
करर्पराधिष्टिवक्षोणिस्कन्धान्यस्यशिरसदा । 
सुप्तमुद्ाहितं प्रोक्त प्रभोरीटखाठयवस्थितौ ॥ 

कुम्ब 

उदेष्टनम् 
उदेष्टन वेश्यिता पृष्ठतोऽङखी प्रसारिते। 

कुम्भः 

उपधार्बः- हस्तः 

पताकखण्डविन्यासादुपधान इतीरितः | 
निद्रीयामथ चिन्तायामुपधाने प्रयुञ्यते | 

८०५५ 

सङ्गीतनारायणे 

उपधनहस्तकः 

पताकंगण्डविन्यासादुपशानकते मवेत्। 
निद्रायामथ चिन्तायामुपघानो विवर्तते ॥ 

विप्रशासः 

उपनायकः 

नायकस्य गुणोत्कर्षकथका उपनायकाः 
वचोभङ्गीषु चतुराः सखाया. काये ताघने । 
पीठमदों विरश्चैव विदुषक इति त्रिधा ॥ 

यमरईरः 

उपपत्तिलक्षणम् 
प्रखोभ्यान्यवधू मुङ्कते उपायैविंविधैरपि । 
स तुपपत्तिरिप्युक्तः विदद्धिरिद शखतः॥ 

भरतकश्पल्प्ताभश् 

उपविष्टस्थानानि 
स्थानानि चोप विषस्य तानीदानीं प्रचध्ते। 
स्वस्थ विष्कम्भितं क्रान्तं मुकटं च मदाङसम् | 
भस्तालसं जायुगतं मुकजानुनि मुक्तकम् 

उपहसितम् 
वन्तानामवलोकने प्रचकिता गात्रे विकासो दोः 
प्राफुद्ठोऽपि च नासिकाय जठरः खेदः सकम्पो भवेत्। 
वर्गं स्यादित शिरः प्रचित तदत्तनौ पीनता 
ततूवं कथितं पुरोपहसितं लिङ्गं मतद्गादिना॥ 

अजगदूटः 

उपाङ्गरक्षणम् 
कविच्छायानुकारित्वादुपाङ्गमिति कथ्यते । 

सङ्गीतदुर्पणः 

उपाङ्गेषु अपस्थानवरारी 
अपस्थानवराी स्यान्मनिधे्म॑न्दरभूषिता । 
षडजांशन्या ससंयुक्ता गीयते शुचिदहासयोः ॥ 

मोक्षदेषः 

उपाध्यायः 

शूप१वान्नयतत्वज्ञो यायवादनवेदिता 
वाद्यप्रबन्ध नेमाणश्ुशखो ख्यताख्योः ॥ 

कोविदो मुख्यवाच्रेषु हिष्यलक्षणदक्षिणः। 
प्रतिष्ठापयिता गीतचयवाद्यव्यबस्ितः । 
रञ्जक: स्यादु पाध्याये) चुयदोषविधानवित् ॥ 

सङ्गीतनारायभे 

उपाध्यायखरूपम् 
भूयस्स्वे निजसंप्रदायपिषणो मोदमहजञैः छरैः 
मघावान् धवनिवन्त्वविस्सु निपुणस्तारे छये कोविदः । 
दिष्य शिक्षयितु नवीनरचना वादप्रबन्धे सुधी- 
रद्धेताखिलनृततभक्गिमणितेनास्यागमे पारगः ॥ 
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स्थामानामधिको नतो सुक्ुरलो माधुय विस्पुर्वनो उरभ्रमसंबाधम् 

वयेऽपोमुखवाच्जे निपुणघीः स्यान्यृययगीतादिनः । स्वस्िकाकृतितां नीत्वा निध्रन्तौ बहिरेव तत् । 
साक्षास्ख्थापयता स्थितौ जनमनोदारी स्वयै रञ्ञकः करौ निवृत्तौ वेगे मिथस्तांमुख्यधारिगौ । 

पात्रस्यापि हदें हपकविधो निमोणकमोदधरः | यत्रोरोभ्रमसंबाधचाख्यं तत्तुदीरितम् || 

चरयस्याखिखनयविस्समंमुखभरायाप्रणीरप्रणीः 

दोषाणापपिधानवित्खयमसौस्यान्ृयगीतादितः। उरुलः 

्ाप्तपरीदिसुद्चस्तमाक्यविघुरो धीरो गुणोद्धासको विंश्यङ्गुखदीषा स्थात्सक्ताङ्कलमिता मुके । 

नास्मि ञ्ुद्धगुणा्ण॑वो निगदितस्तज्जञ रपाभ्यायकः ॥ मुष्टिप्रविष्टमध्यासा त्रिवलीलोहमण्डली ॥ 
कुम्भ. कवचानद्धवदना सप्ररन्ध्रैः सुयन्त्रता । 

रञ्वा सू {6 । 

उषोहनानां वर्णसङहः मध्ये च वेष्टिता र्वा सूल्खनिर्मितया दडः ॥ 
न 

। | न्धे विधयिषा सव्यदक्षिण वान्यश्चराणि तान्यज्च वक्ष्यन्ते गणकृत्तये । कच्छास्कन्षे विधायेषा सन्यदक्षिणपाणिना 1 

ङघवः षोडशाये स्युभानु सङ्खया द्वितीयके ॥ तदाहादाकषरः रटिवीद्नौया विचक्षणेः ॥ 
रुधवोऽशन तृतीयस्य चतुय वेदसभ्मिताः। मधुपानप्रमत्तानां योषितां सस्यनतने | 

उपोषटने कमादेषामादावन्ते च विन्यसेत् ॥ वादृनीया विशेषेण उरुलोः भवनितंयुता ॥ + 

आदौ दिग्रे युगै प्रान्ते ञ्चण्ठमियक्षरदयम्। # 

दिग्नञ्षण्ठान विन्यासः करामानानुसारतः। उन्ब्रणौ करौ 

+ विप्रदासः. उल्बण तु करौ कृत्वा नन्यावर्तङुलीरकौ । 
बलितावरूपद्मो चेदुस्बणो कथितो तदा ॥ 

उमातिटकः- तारः सङ्गीतमुक्तावटी देवेन्धकृत। 

उमातिरुकतले तु रती ठधुगुष स्मृतो । 

बाराख्यस्स्वडतारः स्या्टिदरद्धिस्तेन गीयते ॥ उदः 
गान्धर्ैवेदे करमेणोलाट्ये्यत्र चरणो गगने नटः । 

उह्लाछः स तु विज्ञेयः चारिका मूधेसंस्थिवः ॥ 
उरःपाश्वमण्डली --दस्तः त 

पद्मकोक्चाभियो दस्तावुरोदेशसमाश्रितो । 
व्यावृत्तचकिताकारावुरः पाश इति स्मृतः ॥ .. उष्टासितः 
नाले च पद्मयुगले ममक्दां च विदोषतः। यः करन्दुकवदु-..----------- ह्यते। 

मुखनास्याजुयोगेऽपि युभ्यते पूर्वसूरिभिः॥ प्रतिगरह्योह्णासितोऽसो स्थाय उक्तो मनी षिमिः॥ 
भरतक्मरतामन्नरौ प्रतिगृह्याविखम्बेन क्रियते यो विरभ्बितः । 

उरःपाश्वषिमण्डरिलक्षणम् गीततन्वविदा यत्र स्यादाऊम्बविलम्बकः । 

एकरोऽरःसितोत्तानेऽन्यसिमिन् पाशचप्रसारितौ । कवय ख सापः मसावावनिवः ॥ 
ठयावर्तितताटपद्मीकृत्योरसो यदा करः॥ वेगेनोभ्व स्वरा यन्न परयेन्ते गीतकोविदेः | 

तदेवाराखातां प्राप्य यत् पुरा मण्डलाकृतिः । उष्टासितो भवेत्स्थायस्तत्र संप्रति पत्तितः ॥ 

स्वपाश्च नीयतेऽन्यस्तूरेष्टितक्रियया गतिः| घ्राणिन मन्दमापीतो मरुदुह्मसितो मतः । 
शन्येऽप्येवे करो न्यासादुरःपाशचोपैमण्डलै | ह्यगन्धे च सन्दिग्बेष्वर्थषुक्तो विचक्षणेः॥ 

हम्मीर कुम्भः 



उ्न्ता 

उद्भान्ता 

स्थानीया याः खितस्तासां संभवक्ष्याम्यहं गतिम् । 
कृरवावहित्थं स्थानं तु वामे बाह्य कटीतटे ॥ 

आद बारालमुत्तानं कु्यान्नामिस्तनान्तरे । 
न निषण्ण न च स्तन्ध न चापि परिवाहितम् ॥ 

छरट्वा गात्र ततो गच्छेतेनैबेह करमेण तु । 
पेघ्याणासपि कर्तव्या गतिरुदूध्ान्तगामिनी ॥ 

किंचिदुन्नमितेगन्रिराविद्धभुजविक्रमा । 
स्थानं कृरकावहिरंथं चा ब्म चाधोयुखं भुजम् ॥ 

नाभिप्रदेशे दिन्यस्य सव्यं च खटकामुखम् । 
अधेनारीगतिः कायां खीपुंसाभ्यां बिमिश्रिता॥ 

उष्छोरः --ोडक्षिकपाटः 

दक्षिणः प्रतिखोभेन व्यवस्थेन युतो यदि। 
अङ्खु्टेन तदा वामः सेच्छरासो यब्न कर्मणि ॥ 

करश्थ पाटमाचख्युरलोरं पाट वेदिनः। 
दृश्षि णोष्छोखषटस्तेन सान्तराङ्गष्ठयोगिना ॥ 

सोहासेन तु बामेन केचिदुलोकमूजिरे । 
मध्ये पुटं परे ्रहुदक्षिणाङ्ग्ठघाततः ॥ 

5 

रुताडिता 
एकपादे श्रे स्थाने स्थितो भुम्याह्धिणा तु चेत्। 
ऊरू ताडयति प्रो तदोशुताडिता बुधैः ॥ 

ऊरूषेणी 
पाश्वोभ्यां यत्र चरणावृरुभ्यां स्वस्तिकाकृती । 
ष्ितिं संधर्षतद्ारीमूरूवेणीं तदादिश्चत् ॥ 

ऊ्दरता- चारी 

यदास्य पादपा््णसतु तरसच्नारसंक्षितः। 
द्धेः पाष्ण्युन्मुखी स्छायेशूद्तेति कथ्यते ॥ 

भरतः 

ऊ्व॑जाञुः- चारी 
कुष्ितोरिक्षप्रपादस्य जायस्तनसमे यषा | 

न्यस्तस्तम्धीकृतोऽर्न्योचिषटर्ण्वजानस्तदा भदेत्॥ 
सितपतावसः पकनर 

ऊर््वमण्डली - हस्तः 
भराखाख्यकरौ चोर््वभागे चेत्पसृतौ च तौ | 
उर््वमण्डलिकाहस्तः प्रोच्यते भरतादिभिः ॥ 

भरतकत्पर्तामञ्जरी 

ऊरष्व॑मण्डरिनी 
शरालो हंसपक्षौ च खाट प्राप्य वक्षसः । 
तवस्थवेव तो भाट्पाशेदेश्चमुपागतौ ॥ 

मण्डलावृत्तिविततावु््वमण्डलिनौ करौ । 
नामि प्राप्यात्र विततश्रान्तावित्यपरे जगुः । 

निके १ 

चक्रवत्ेनिकेयेते च॒त्तज्ञाः संप्रचक्चते ॥ 

ऊर््वमण्डलिलक्षणम् 
भारस्थलपुरोदेश्ात्पाण्य तत्पाश्चमागती । 
मण्डर्नान्तिविततावुर््वमण्डलिनौ करै ॥ 
छखाटप्रा्निपयेन्तमन्ये लक्ष्मानयोजैगुः । 
चक्रव तेनिकेवयेतौ प्रसिद्धौ चृत्तवेदिनः ॥ 

उरष्व॑हस्तः-- हस्तपारः 

यदोर्ध्वघक्तिः क्रियते दश्षिणेन तङेन हि । 
तदोघ्वघातो विज्ञेयो ्ां चयेण गिडद्रयात् ॥ 

गिडणगिडदांदांदां 

ऊर्ण्वारगम् 
तियग्यत्र क्रमादेतत्समपादाश्चितं विदुः । 
हक्षिणाङ्किं ्ामयिस्वा कदी यतछप्ष्ठतः ॥ 

वामाङ्धिजद्धाजध्यं चेद वष्ठभ्याश्ितं ततः । 

कृत्वा धरितीस्कन्धाभ्यामधिष्ठाय विवर्तनम् 

विधायोह्ाटयेत्पादौ ्ाम्तपादाश्चिते वदा । 
उटप्टुला योमुखोऽमे च पतित्वा मकटासनम् ॥ 
यल बध्राति तत्मोक्तमलगे करणो्तमम् | 
यदि स्यादटने कूमाोखन कूम भवेत् ॥ 



ऋ 

करतुः 
यथ्यस्य चिं वेषो वा कम वा पमेव वा 
निर्देश्यः स ऋतुस्तेन त्विष्टानिष्टर्थद्रोनात् ॥ 

ऋषभः 

नदन्ति षभा यस्मात् तस्मारषभ उच्यते । 
संगीतसारः 

कषभाखनम् 
जानुनी भूमिसंरम्े संयुते वियुते तथा । 
सेएठबाधिष्ठिताचाङ्गं तदा स्ादरषभासनम् ॥ 

ए 

एकचरणाशितम् 
एकषादाच्चित तथा । यय्येकपादेन निर्मितम् । 

एक जानतम् 
समपाद ग्रतः किञ्चिद्पर्धरणो यद् । 
चाह्यपाश्रेगतस्तियक् स्ादेकपाग्धैगतं तद्। ॥ 
समस्य चरणस्यान्यश्चतुरङ्गरमानतः। 
तिथेक्न्ितजानुः स्यादेकजानुनते भवेत् |; 

कुम्भः 

एकपाटः- तारः 

खघुरेकश्यतुमाजश्चतुरश्रस्तथेव च। 
यत्रैकताटः परतकल्परुतामशरी 

एकताटी- तालः 
एकताटी द्रुतकेन । कुम्भः 

एकपददुह्िता 
कुदितश्च खपाशि च स्थापितोऽङ्गुलिग्र्ठतः । 
पुननिषुष्टितस्थाने सा वेकपद्ुष्टिता ॥ 

कुम्भः 

८०८ 

एकपादम् 
१ [+ 

समस्यकस्य पादस्य जानुमूत्रि यदीतरः | 
खाह्यपादर्वेन खमे हि बाह्यपार््ो तदादिश्चत् । 
एकपादं मुनिश्रेष्ठः स्थानकं स्थानवित्तमः ॥ 

एकपादाजितकर्तव्यलक्षणम् 
तदेवेकाङ्गरवितमेकपादाच्ित मतम् । 
शश्ितं स्वस्तिकाङ्किभ्यां कर्तग्याश्चितसुच्यते ॥ 

हम्मीरः 

एकमोरिका 
बाह्योःपताको सन्यस्य भरमणादेकमौखिका | 
शिरः पषविका चाथ द्वितीया कथ्यतेऽधुना ॥ 

कुम्भः 

एकांशः 
सदृशं यथा नद्राव रल्योः रुद्ध गोर्मिंथः । 
परस्परसदृङयोरेकाः परिवर्तते ॥ 

कुम्भः 

एकोनः 

अ्थटीन तु वो गायेदेकोन इति कथ्यते ¦ 
भरकत्कत्पलतामश्जरी 

एणष्टुतम् 
कररवोल्छुवनं सूची मन्यतभ। खे विधाय वचेद्धजते । 
भूमावुरध्वस्थाने यदोत्कटासनं तद प्टटुतं चेणवम् ॥ 

कुम्भः 

एलः 
तदा जयन्तस्य रसे च ताछे धरुवः पदं बाधिकमक्षरेषु । 
दृष्टं तदा स्यात्स जयन्त एलः प्रोक्तोऽत दम्मी प्नरेशरेण ॥ 

स्याद्रणेनियमः सर्वखण्डे खण्डदये तथा । 
तद् खण्डानि चान्यानि भवन्ति नियम विना ॥ 

पददये यद् वर्णनियमः क्रियते बुधैः । 
तद् पदानि चान्यानि भवन्ति नियमे विना॥ 

भन्येऽपि चव शवक; स्युरत्र यथोक्तेषु रसेषु सवै । 
दृष्यानते सूरिभिरक्षराणां दोषादिभिः प्राह नरेन्द्रवधः ॥ 

हम्मीरः 



सल्मपणः ८०९. 

एलागणः 

पृथ्वी यत्र गुरुत्नयादिखघवस्त्वापो नखो मध्यो । 
बतिः भीतरुरुः नभोऽन्तर्युथरलपयोतनो मध्यगुः ॥ 
चन्द्रश्चादिगुरूः पुरन्दरपुरी सर्वर डा सर्वतो । 
बक्तपेखागणसंहतिं हतरिपुः श्रीसोमराजो विभुः ॥ 

सोमराजदेबः 

एलानां संख्याः 
दसावत्यादियुग्मस्य निकारा एवमेव तु । 
सर्वे त्रिनवतीभेदा एोत्रयसमुद्धवाः ॥ 

मोक्षदेवः 

एलापदानां नामानि 
कामी च अघवान् श्चान्तिजितोमनत्रो विकारवान्। 
मांधाता सुमतिः शोभी सुोभी गतिकोऽश्ितः ॥ 
विचित्रो वासवोश्दुः सुचित्र इति पोडरा। 
नानान्येखापदानां स्युः षोडद्यानामनुक्रमात् ॥ 

भोष्षदेषः 

एलापर्णेषु देवताः 
भकारे देवता विष्णुरिकारे मकरध्वजः । 
छकारे टक््यते क्ष्मीरेद्यवर्गेषु देवताः ॥ 

मोक्षवेबः 

ओ 

ओता 
द्रा दिस्ततःखण्डं यस्यां हिभूरिवाधकम् । 
त च्किद्िद धिकं वारे दितीयेऽथ वृतीयकम् ॥ 
कियदहीषे सदृत्तश्च कैश्चिस्पारैर्विमिभ्रितम । 
योक्तव्यं ततो दीषेखण्डे वर्णस्वरात्मकम् ॥ 

क्तोऽल्पं बहुपाटाद ततोऽन्ते छण्डणो भवेत्। 
इद्धतो ध्वनिरन्रस्यात्प्रायोमानं विरम्बितम्। 
भोता सोक्ता परे प्राहुः खण्डचाछि मनोरम् ॥ 

ओ 
गरोडवरागग्रहखराः 
धन्यासी डवः प्रोक्तः सावेरी धविवर्जितः। 
भ}डवो गुजरी प्रोक्तः सादिर्वग्यों रधौ तथा ॥ 

रिधौ वर्ष्यो मध्यमादिरौडवा मधुमाधवी । 
मेघरज्ञी मध्यमादि धनिवज्यौँ तथौडवः॥ 
बेखावस्योडवः स्यतु मोदिर्व्यौ सरीस्रौ । 
गमहृर्योडवः स्यात्तु गादिर्व्वयौ रिधौ सवरौ ॥ 
नारायणी निषादादिरौडवो धपवर्जितः। 
पाठिरोडवः षडजादिषञ्यौ मध्यमपद्छसौ ॥ 

सङ्ग;तमकरन्दे 

अदटूमागधी 
प्रयोगं याक प्राप्ता प्रृत्तिश्चोदमारुधी । 
भङ्गा बङ्गा: कलिङ्गाश्च गौटा उदृष्य-भागधाः॥ 

पोण्ठाः प्रुबङ्गमास्तद्वदन्त्दि गिर्स्नतः । 
परं च नेपारबत्सप्राग्भ्योतिषास्तथा | 

कामरूपाः पुिन्दाश्च वैदेष्टालान्रयिपरकाः । 
ये चान्ये किठ ये प्राच्यस्ति भजन्त्यौढभागधीं ॥ 

एतासां तु प्रवृत्तीनां रहनपीटपरिक्रमा । 
साव्यापसब्यष्पेण विज्ञेया विविधा शिया ॥ 

बेम्ः 

ओदायेम् वौरुषः 

शओौदायै सुमहान प्रियभाषणपूर्वकम् ¦ 
वेमः 

ओडवम्दनिष्पत्तिः 
उडवो वान्ति गनरछन्ति तस्मिन् तदुडवं नभः। 
भूतसंख्यामितं निष्ठा भूतानां पचम हितम् ॥ 

भौदवीपश्चसंस्यासा येषां ते ह्योडवा सतः। 
तस्मास्पख्चस्वरात्मानस्तानाधा जओडवाः स्मृताः ॥ 

| अ 

अश्रः 

नेता च तारमन्द्राणां योऽस्यथ॑मुपरुभ्यते । 
प्रहापन्यासविन्याससंम्यासन्यासगोचरः। 
भयुवृत्तश्च यश्चेह सोऽश्ः स्याद॑ञ्चक्षणः ॥ 

अश्च्छाया 

येष्यशो दृष्यते श्थायास्तेशस्य परकतिंदाः। 
कुम्भः 



षठा ॥ ८१० $ -ठनुणान रक्षणाणि 

रशमेदाः कटिरेचकम् 

रागान्वरस्व यो रागेऽवयवोंऽश्जस्य उच्यते । श्रमणं सर्वतः कश्या: प्रोच्यते कटिरेषवकः । 

ख सप्रथा कटणांश्चः कर्योऽशँश्च एव च ॥ मोक्षदः 

जातीयां मध्यस्यांशकोऽसदटशांसकः । । 

वर शंञश्च वो रगे कायांज्ञः करणोद्धवः । प णय न्क 

कारणांशे यथा राब्ती कोखादशकः ॥ कुम्भः यल्ला्िप्रामपक्रन्तां चारीं छुर्वन् छमात्ततः। 

„१. (1 | 0 

सस्तिकीभूय विश्षिष्टौ करौ नाभिकटीचरो | 
अक्षांशः खटकार्याधचन्द्राख्यो समुन्नतनते ऊमात्। 

भैशां्षः स तु यत्नांऽशोान्तरः सच्चरेवि्ट। कम्भः पार्ववैष्णवसादध्युस्तथविवे पुनर्विधिः ॥ 
भवेदक्गान्तरेणापि कीर्तितं तत्कटीसमं । 

अंसपर्यादनिणहय् सूबधारपरयोक्तव्य जजैरस्यामिसंभ्रमः॥ 
बभ्वातु स्वस्तिकं पूवं कङाससमये यदा । ^ 
निगोतावसदेश्ाश्च पयायात्कटिदेशगो । वरि 
रयौ यत्र वदोक्तं वदैसपर्यायनिगेतम् ॥ कर्ः 

५ वाथाक्षरं निर्मिते च नद तद्धूतमानतः । 
अंयवतनिङ्कय । श वः 
ष गेये पव विपिपूर्वकम् ॥ 

त ९ पुनःशब्वाक्षरे रय सूर्येन यथोचितम् । 
किचित्साभिनतं शीष विधायोपविलोडनै ॥ रष्येदथशब्देन द्िरागृत्तपदेन च ॥ 
परागाधोमुखत्वेन छितेरप्सः पुरः । विधाय नर्तने चारे शब्दे न्यासं समाचरेत् । 
ततभरशचलितैः पाण्योः कटिकेः पा्वयोद्रैयोः ॥ एवै कटरिनृलयं स्याश्चथायोगं समाचरेत्। 
युगपलकमतो यदवा मूयते यज्ञ तत्तवा ।, नियमात्कट्रि ज्ञेया रसिकानां सुखप्रदा ॥ 
अंसवर्तनिकं प्रोक्त... कक्ष विश्लारदः॥ सोमेधर, 

क् फडकटु--नायस्याङ्गम् 

कृत्याविभागः प्रियेण श्लिष्टवर्ण॑श्च दीं दकादि समन्वितः। 
भरतोक्छप्रकारेण रचिते नास्यमण्डपे । अदिमध्यावसानेषु तवर्णोन्ते च बन्धकः ॥ 
नगराणैवरौखदिः खगोदेथबनस्य ख ॥ भरतकल्पल तामभ्ी 

नानाविधानां देश्षाना अनुष्याणां दिवौकसां । 
सिदधकिल्षरगान्धवेयक्षपन्नगरक्षतां ॥ कष्ड्युगाः 
स्यानप्रवेकायोरिषां उयवश्यापरिकत्पनम् । माधुय श्रावकस्व च स्निग्धत्वं घनता तथा । 
यन्नास्ये क्छियते कक्ष्याविभागः सोऽमिषीयते। त्रिखानजोभा पञ्चते प्रोक्ताः कण्ठगुणा बुधैः ॥ 
स्य प्रमाणो विक्षियो भरतोक्तेन वर्त्मना ॥ वेमः सोमराजकेः 

कटिरेचकः कण्ठगुणानां रक्षणानि 
शरमणमिह करोति सर्वदिक्कं  मनःप्रहाढ्कं फुयान्माधुयैमिति सूरयः । 

यदिह कटिकदटिरेचकं तमाः । श्रावणं च ध्वनिद् राच्छाचक्त्वं प्रकीर्तितम् ॥ 
भरस॒त्रिविरछिताङ्गके स्तिरश्च तारट्यरूप्यता यस्या स्निग्धता साभिधीयते । 

श्रमणख्येन गरस शीघ्रा ॥ कुम्भः घनता तु तथः प्रोक्ता सुस्वरा ध्वनिसान्द्रता ॥ 



कण्ठरेचकः 

शिरस्युरसि कण्ठे च त्रिषु चेन्मधुरो ध्वनिः । 
विश्थनसोभा कथिता तदा गीतविश्चारदैः ॥ 

सोमराजवेष ; 

केष्टरेचकः 
अथवा स्यादसैी पणे्विंरलप्रसताङ्खलेः | 
तियेध्रान्तिरथो यस्स्यान्कण्ठस्य विधुतभ्रमः। 
स कण्ठरेचकः प्रोक्तः कण्टरेचककोषिदैः ॥ 

भदोकः 

कण्टुकः-- तारः 
चारोऽष्टादश्चवणा्वियन्रोहष्रदो धुव: । 

फणिभाषायुते वीरे रसे कन्दुकताद्के । 
खधुद्टय विरामान्तं ताले कण्दुकसंक्ञके ॥ 

गान्धवेवेदे 

केद्म्पः 

सेहिताङ्कख्यो यत्र सन्तयो वदुरतात्मताम् । 
कद्म्बोऽसे रसास्वादे हस्तके विनियुञ्यते ॥ 

संहतानामङ्गलीनां बतेखाकारमेटनम् । 
कद्म्बषटस्तकं प्राह रसास्वादेष्वसे! भवेत् ॥ 

िप्रदास १ 

कनिषएटसारितषिधिः 
स्फुर रक्तं विभक्ं च समं शुद्धम्रहारजम् । 
च्यालुगे वर्धमाने बाश्चवादनमिष्यते ॥ 

कनिष्ठासारितन्यायकिधिरुक्तः सविस्तरः । 
भन्येष्वासारितेष्वेष विक्षातव्यो विधिबुधैः॥ 

कुस्मः 

कपालगीतम् 
भष्टाकत्पविसदेन नामान्तरजुषो भिषेः। 
कपटिरष्टभिर्गीति प्रथमामित्यगात्ततः ॥ 

कपारघूर्णितस् 
समपाद्सितो भूमौ शीषर्श्य च भूतलम् 
नागवृक्ति वितनुते कपालपूर्णितं हि पत् ॥ 

कुम्भः 

कूषिटः 
न्युनाधिकश्च तिगीयन् स्वरान् कपिर ईैरितः। 

® ठ 

गायकः 

कपिरस्रसन्दभेक्रमान्न्युनाधिको भवेत् । 
भरतकस्पलताम्षरी 

कमटः--मण्टकः 

घुदयं गुरुष्धेकस्तारोऽयं दर्पणः स्मृतः| 
यस्मिन्ताले रसः शान्तः कमलो मण्डको भवेत् ॥ 

हुपेणताखः ॥ ऽ गान्धर्वे 

कम्पताललक्षणम् 
छम्पतारे विरामान्तं द्रतद्नद्रे लघुस्ततः। 
© ० | सोमरायशेष्ठः 

कम्पितः 
फम्पितस्तु सुरते । कुम्भः 

न-गायकः 

त्वस्या गानकाटे तु कम्पनार्कर्पितो सतः । 
मरतकत्पलतामन्नदी 

कम्पितम् 
त्रिस्थानेषु स्वर श्वेव बेगोक्ताः कम्पितं विदुः 

भरतकल्परतामघ्लशी 

कम्बटनागगीतम् 
यत्कम्बलाख्यनागेन प्रीतये प्वि्षीपतेः। 
गीतं स्वरपदयुक्तं प्रदे्ो कुण्डलस्य च ॥ 
स्थितेन पश्चमीजातिमुपजीव्य खयान्वितम् । 
तद्रानं कम्बले नाम प्रसिद्ध भागेबत्मनि। 

पद्चमाशग्रह षडूजन्यासं बहुखमीश्वरम् । 
भर्पमभ्यमगान्धारं धमपन्यास पक्छमम् 

स्वराणां बह ... ... धरत्पता बहतावश्चात्। 
न्वितं कम्बर गानभीरितं सगेवेदिमिः ॥ 

कर्णोपान्तनि विषटेन कम्बलेनेद् मीरिवम् । 
ररवा कस्बलनागाय वरं प्राद्न्महश्वरः ॥ 



८१२ 

पु ; कर्पकोटिभिः॥ 

नन्द्यादिभ्योऽधिकरो मे स इयाह भगवान् शिकः । 
दति कमस्बलनागस्य गीतं खम्यगुदीरिकम् । 
प्रयर्थिवनिवाद्ततवैधव्येन सहीशरता ॥ 

वि्चतिः करकमोणि न तु रक्ष्माणि क्ष्यते । 
धूननं षवि शेषो चाक्षेपो क्षणमेोक्षगे ॥ 

परिग्रदो निपहो उत्कृष्टयाङृष्टिविृष्टयः । 
ताडने तीखने छेदभेदौ स्फोटनमोरने । 
दिखसनप्रथाह्वानं वजेनं चेति विंशतिः ॥ 

कृद्वारणा-- पटः 

केवखेदैस्तएाटेयो कबाथा स करबारणा । 

करटारक्षणम् 
पकर्विश्््ला या दैष्येदस्तमिताथवा । 
साधेदस्वमिते मानं चतुरङ्गकङामिधम् ॥ 

परिधो दधती वक्त दादशाङ्गकङेऽथवा । 
चतुदेरा ङ्के चमेवन्धनस्तत् वेषठिते ॥ 

मण्डल्यौ टोहनौ चैव दधती परिधौ पुनः। 
तौचतोच समो ष्णा दाचत्वारिंसरक्यी ॥ 

ततश्वतुर्दशच््छिद्ं बलयद्धितयं तथा ¦ 
मुखः ऊटञयाप्रि वन्व्रीदितग्रुख्योः ॥ 

निष्षिपेदित्रिकास्तत्र रन्धेऽवेबान्वस्कपात् । 
द्वभ्यां दाभ्यं ततस्तासां विभिकथ्यां यथाक्रमम् ॥ 

मरध्याकृतं ददं स्कन्धं कृत्वा कच्छाभकस्पयेत् । 
ग्रान्तयोः संयुतप्रान्तं स्कन्धे वापि करीतदी ॥ 

शृत्वा तां वादयेत् विद्वान् कोणाभ्यां बीजडक्षजाम् । 
खदिरदूम वापि चचिकाद्रयदेवताम् ॥ 

कृरटेति षट्ुप्राय पाटबर्णविराजितम् । 
रिकरीपि कटीरीति पाटद्न्द्र यदुक्िगम् ॥ 

करटा 

ऊकारस्त्वन्र मुर्यस्स्यारेषती स्तोभदेदवे । 
शम्ये पाटाः प्रयोच्छव्याः पटहे ये प्रकीर्तिताः ॥ 

बितस्तिमाबकर्तग्यः रोऽश्टाहख्टुलंहयः । 
त्रिवली वत्मेनाकक्षा मधो डमरूको भवेत् ॥ 

मुखयोश्च्मणो नद्धो सण्डकिद्यमण्डितः । 
बद्धः सूञ्गणेगोढं मध्ये चैव निपीडितम् ॥ 

अषटङ्गखायतावन्यौ कायौ वचनगोच्धकौ । 
मथ्येविदाये हस्ताभ्यां वाद्यो उवडवाश्षरैः ॥ 

चतवारिाहुरवेष्रा एकर्विंञाङ्गलायता । 
दादशाह्नलवक्ताच बीजषृक्षोद्भवा समा ॥ 

षटयेन च कर्त॑डयो लोहजे सू्रबेष्ठेते । 
तयोवेठनमुरि लिचत्वारिदङ्गव्मम् ॥ 

करटास्यविधातन्यां तिसस्त्येज्ञसमावरता । 
वरये कबलच्छन्ने मुखयोरुभयेभ्येसेत् ॥ 

रन्धाणि तत्र र्वीत समभगैश्तुरख । 
बधिके तत्र संयोज्य रन्धेष्वेकान्तरेषु च ॥ 

सम्मुखे तेन बध्नीयान्मध्ये मर्स्याकृतिभैवेत्। 
कच्छया वेष्टयेत्परान्तं रोष स्कन्धिकयन्यैसेत् ॥ 

करटास्यविनिर्दि्टा बक्तद्रयनिवादिनी । 
ककारश्च टकारश्च रिकरो रेफमस्तरूः ॥ 

उसे च विब्राहे च यात्रायां नृपमन्दिरे । 
इयादिसर्वकार्योषु करटा विनियुज्यते ॥ 

सोमेश्वरः 

रणः -यतुः 

रिभितोश्वयनीरिमितो इदस्तु तथानुबन्धः स्यात् । 
पट्विधो विज्ञेयो वीणावाये करणधातुः ॥ 

करणमातक्छ। 

स्थानानां नसहस्वाना चारीभां यः समागमः । 

खितानां समाख्यात सेये करणमातृका ॥ 
बृत्तरत्मष् 

करणव चथ | 
मुहुःप्रसारिताविद्धबाहू वद नुसारिणे 
धरणावादिताकेन प्रसरन् अध्यमानवः॥ 
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उत्पस्यथिरंथानूयेत्करणसताखसंमितेः। 
तदोत्पथाश्चकरणं दतत रृत्तयिदो विदुः ॥ इररेचितर्म् 

> पशय प्रथमं यान्द्या विदिश्यपि वतो नुष। 
+ भ संयावस्स्तिकौ स्यातां छटिमूेगती मिथः ॥ 

1 नी | वारुव्यजनषालासख्यक्ियां प्राभ्वद्ससाधितेः। 
याती तां कवि रिवो वर्तनालस्तिकं छटा वतो भुतरसंमुखो ॥ 

्षदेवः उद्धतौ मण्डलकारं सख्रस्तिकाविततावधः । 

क्रणसेरिः विधायकं नितम्बाष्पमपरं रथ चऋबत् (१) ॥ 

करणैः पद्चदशभिर्युक्तः करणनेरिकः । भ्रामयित्वा विरसेन कमणां दोखनेन च । 
सिद्ाकर्षितमादौ स्यात्ततस्तरविलासितम् ॥ सर्ेरसारितोदष्प्रसारितनिनन्रकैः ॥ 
बृश्चिक च ततः रोक्तमन्यद् द्िककुटटितम्। अंसाते टुखितो सैरमेकेकं मण्डरोरध्वगौ । 

ऊतादृृशचिकसंच स्यादण्डरे चितकं ततः निगैतामिमुखौ स्यातां भुजौ पयांयतो यदि ॥ 

दन्तपक्ष चोर्ध्वजानु चटसंरफोटितामिधम् । पतितोत्पठितो शीषाकरिश्चे्नावसानकम् । 
विद्युत्प्रान्तं दण्डपादं टटाटतिटकाभिधम्। प्र्ारस्तिकबन्धेन रमणीयेषु केष्वपि ॥ 
एतानि द्रादजोक्तानि पूर्वेषां मततो यथा ॥ कुर्यः 

सङ्गीतयुक्ताबटी देवेन््रकृता 
करहीनः 

ष ष कायो वामस्तु करणे करः । + योपक्षःस्थितः ककष्पताषच 
दक्षिणस्तु करस्तव करणश्यानुगः स्मृतः ॥ 

दर्पुष्पपुरस्यादौ प्रयोगात् ज्ञायते किर । कराणां भिन्नगाभिता 
पुष्पः स्यादेवतापूजा मङ्गलार्थ॑तयेति च ॥ करौ हि स्वस्तिकीभूय विच्युतौ विप्रकीर्ण ॥ 
गज्ञाबतरणस्यान्ते ५ दर्ण्वमण्डङिभवेथे पाश्वंमण्डकिनाविह् । 

सर्वकायषु विज्ञेयः सोऽवदद्धरते सुनिः॥ ् विक्ञेषणे चोस्वणयोः श्वव्यावङपल्यौ॥ 

| विक्ञेषणविरोष्ये च स्यातां तौ भिन्नगामिनौ। 
करणोपसंहारः नाटमुखरमियत्र नदी षड्कजद्रयम् ॥ 
वामः करोऽन्ल करणः प्रायो वक्ष स्थितो भवेत्। प्रसिद्धदपप्र्थं यक्तिरेता मयोदिताः । 

दक्षिणस्तु 1 1 ॥ धाचार्याणां तु सर्वेषां पथगुदेशटक्षणम् ॥ 
तरपुष्पपुटस्यादौ करणस्य प्रकीतंनात् । 
प्रारम्पे देषतापूजा पुष्पः कार्येति सूच्यते ॥ 

मङ्कले सर्वनत्यानो समाप्रीवाचरेदिति । करारः- नायकः 

गङ्गावतरणस्यान्ते कीतेनाद बद्न्मुनिः ॥ गानेन गर्वितो यस्तु करारेयमिधीयते । 
षिप्रदासः भृरत धश्प शध 

ुररेचकः 
ख मवति फररेचकः करमाद्या रमणततिः परितेऽतितूर्णजाता। करिदस्तरक्षणम् . 

विर वितवरसदेसपक्षाकृतित इति प्रचुरोपसयक्तरी ॥ परन् करिछराकारः पा्वयेश्वेठताकटः । 
कुम्भः उन्नतो दोकितोऽन्यस्तु कर्णः खट कामुखः॥ 



करेहुस्तरक्षणम् 

ज्ञिपताकोऽथ वा यल्ल करिहस्तमभु विदुः । 
नन्बन्यहस्तवत् कस्मान्नात्र द्विव चने छतम् ॥। 

रमो यत्रैकशष्देन सजातीयावुभो करो 
उन्ती तत्र दवचनं घटवञ्चतुरस्रवत् ॥ 
भिन्नशब्दो विजानीयो यै वा द्विवचनं तयोः । 
यथा `घटपटो; स्यातामराखखटकामुखो ॥ 

करिषटस्वाङ्रतिस्त्वेको टश्यतेऽत्र ठताकरः । 

इति कर्द॑व्य॑ता्दन्या स्यादेकवर चन ततः ॥ 

न चात्र करिहस्तसवमेकेकनत्र पटत्ववत्। 
न चैकः करिदस्तञुष्दबाच्योऽपरः करः ॥ 

तैकदोषो न च न्दर यतो द्विवचने भवेत् 

धा्रेडितं चैकवचन मुनिना सर्व॑दर्थिना ॥ 
हम्मीरः 

संहिवष्यानमास्थाय चरणो यत्र घर्षति । 
धरणीं पाश्वेदशाभ्यां करिदस्ता तु सा स्मृता॥ 

कुम्भः 

चारी 
-संहतस्थानके {स्थत्वा पाश्वाभ्यां घषेतः क्षितिम् । 

च्वरणौ यत्र सा चारी करिहस्ता प्रकीर्तिता॥ 
सङ्गीतमुष्ताबली देवेन्द्रकृता 

करिदस्तारक्षणम् - देशीचारी 

संहतं स्थानमभ्रिय घर्ष॑तश्चरणो भुवं । 
पाशर्वद्रयेन यत्रैषा करिषस्ता प्रकीर्तिता ॥ 

मोक्षदेषः 

कर्णः --ताख 

करुणे गुरुणैकेन । 5 कुम्भः 

करुणद्यायाः 

कृर्णायाश्च ते स्थाया येषु स्याकरणो रसः। 
कुम्मः 

करौ --शरीराङ्गम् 
धरसंयुताः कियन्तोऽपि कियन्तः संयुताः परे । 
चृयदहस्ताः कियन्तः स्युरित्थं हस्ताखिधा मताः॥ 

हस्तेनैकेन कमणि येषां ते स्युरसंयुताः। 
येषां हस्तद्रयेनेवं कमणि ते तु संयुताः ॥ 

चरत्यमावस्थिताये तु न किञ्िदरस्तुवाचकाः। 
अङ्गारेण सहिग-व्रयदस्तास्तु ते मता ॥ 

अमह्रः 

कृणंयुग्मप्रकीणंकम् 
उपकण यदातिर्थग्टुटितौ कमतग्करौ । 
निजे पाच पुरोदेश्षपयेन्तं यत्र तत्तद् । 
कर्णयुग्मप्रकीणांख्यं चाख्य कथितं बुधैः 

कर्णाटः 

निपधत्रितयं यत्र संपूर्णो वा रिधोन्दितः । 
दिनान्ते गीयते जित्य कणांटोऽयं सुखावहः । 

फुम्भः 

कतरी--हस्तपाटः 

कतंरी वामहस्तेन चच्चलाङद्गछिनाहतेः । 
तिरिटि रिटिरि फिटये डिगिदृतरकिरि किडँ किटर 

कुम्भः 

कतरीरोदडी 
एकः पादट्धठित बा। 
टोहञ्यैव सस्तिकाहवी रचिता छोडी मता ¦ 

कर्तन्याञ्ितम् 
यद्श्चितवदुछुलय दण्डवन्ृयकोविदः । 
सखण्डप्रमाणाध्वितकं कर्तव्याश्चितमेव च। 
चरणाभ्यां स्वस्तिकाभ्याप्िते परिकीर्तितम् ॥ 

कुम्भः 

कतेम् 
उर्वेणीगतियेब ताः स्याह्धुशेखरः । 
उरुवर्तनिका युक्तं तत्कत्रेमभिधीयते ॥ 

सद्नीतमुक्तावली देवेन्रृत। 

ध 0 -.. .---तथा करर वस्य च| 

माधुयं यत्र बाहुल्यात् ४वनौ ॥ 
कुर्मः 
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टिर्विलुरितस्यैकस्तद्ध्वे ... ... .. 
गतागतः पान्धेयोश्च परश्चात्ु-पुरतो गतः ॥ 
एवं सति पुनयेत्र व्यल्यासात्करयोः क्रियाः| 
्वाखय्नैस्समास्याते मण्डलाग्रमिदं तदा ॥ 

कलम् 
ङ्गषठाभ्यां समं तन्त्योः स्परोनं च कठं तु तत्! 

नारथकशान्न - 

टशः--हस्तः 

भन्योन्याभिभरुखौ चाधेचन्द्रौ करक्षसंक्ञिः । 
भूचारी नने पूर्णवेस्तुनिर्दैश्ञमावने । 
जलावगाहे कदो युञ्यते करश्च: करः ॥ 

भरतकल्पक्तामघ्री 

फटहान्तरिता - नायिका 

चाटुकारम तिजी वितनाथ कोपतः समुदीये पुना । 
तत्यतेऽनुक्षयमन्मथभवेः कथ्यतेऽक्च करष्टन्तरिता सा ॥ 

छमषटरः 

कठा 

त्रिविधासा च विज्ञेया त्रिमागेनियतादषेः | 

चित्रे दहिमाब्ा कर्तव्या वृत्तौ सा दहिगुणा स्मृता; 
ववतुगणा दक्षिणे स्यादित्येव त्रिविधा कडा ॥ 

नाटथदाघ्न 

अष्टमाध्षा कडा क्षेया मार्गे दक्षिणसंक्षके । 
वार्तिकस्य चतुमात्ना करा चिक्षा द्विमा्निका ॥ 
द्रुतो चित्रतरे तस्या छघुश्चित्रतमो मतः । 

छतिचित्रतते मागः कटश द्रवसंक्िकाः ॥ 
सङ्कीतमकरन्दे 

कटाः 

कटाः पश्च तथा सप्त पुननेवर च कीर्तिताः । 
दशेकादश्च चवेते सङीणा. समुदीरिताः। 
न दयेषामुपयोगोऽस्ति सप्रहूपे धवास वा ॥ 

क 
|.) ; -11 {1 

परस्परमुख हस्तं छत्वो्व विरलाङ्गङिः । 
` श्षटतोऽस्य द्वितीयोऽपि तदङ्ुलयन्तराङ्ुलिः ॥ 

निवेद्यः करयोः प्रान्ते यथाङ्गष्ठो बहिगैतौ । 
स्यातां तथाविधमिम् कटां हस्तकैः विदुः । 
कचिच्छेषफटं प्राहुरमिनेयेऽत्वटीश्वरे ॥ 

निग्रहः 

_ मण्टकः 

रङ्गतालेषु विज्ञेयो छघुश्वेको गुश्ढयम् । 
कलापो मण्ठकस्तेन रसे र द्राभिधानके ॥ 

रङ्गतालः | ऽ ऽ | गोन्धवयेदै 

कठामेदाः 
सूची च नागबन्धश्च मुलबन्धोऽम्बुजासनप् । 
सम्मुखावाञ्छुखी चैव पुनम्रैव हसन्मुखी ॥ 

पादास्फाली विरम्बीच हद्रातोऽयगतस्तथा । 
चिरं विरोकितव्येति कडा दादश कीर्तिता ॥ 

चिधक पञ्चका. षृटेयेवेष त्रिविधोदिता 
सर्वगात्रेषु शिथिरो यथा नयति केवख्म् | 
चक्षुषा ध्यते वाध रेखा स्याश्चित्रवादनात् ॥ 

कुस्मः 

कठासक्ः 

चकिते निरीक्षन्ती पञाद्ामेतरं सहः । 
प्रचारं धृतख्खगे च तन्वती विविधं दुत ॥ 

प्टुतमानादसंबाध विदधती करानपि । 
यत्राधेचन्द्रप्रभरतीन् स खङ्गाद्यः कलरासकः ॥ 

कस्य; 

कविचारकः 
नायको वण्यते यत्रोत्तसमः स कविचारकः । 

कृटासमेदाः 
विद्यत्खङ्गो सृगबकसंज्ञो पएवसंज्ञमपरमपि द्वितीयम् । 
एते हि षदटम्रमेदाः प्रथगिवमिन्नाः करासकरणस्य ॥ 

विदत्लङ्ग पततो गुरूणा दवौ गवक्तौ च मण्डुकः | 
छखघता तेन हसः परिमीयन्ते ऋमात षटठी ॥ 
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विद्यत्कलास इष्टः षोढा खन्न वुविधः कृतिभिः । 

एको मृगककलासो षकसेज्ञः स्याच्चतुधाौब ॥ 
दुदर एकोऽपि चतुधा देसकलस्तु तिधा ज्ञेयः। 
एव द्वारविश्चतिधाः कटासमेदाः समासेन ॥ 

कुस्मः 

स्वस्तिके ककड चेव मुष्टिकं च पताककषम् । 
चतुरः छमतः योरकरान् यत्र तु नर्तकी ॥ 
धृतो मेहे ठथा घाते पडे स स्याच्तुर्धंकः। 
घातस्तत्र, चतुधा स्यादृध्वोधः पाशर्वयोद्ठयाः। 
छेड़ गपूवकडासस्य मेदा एते चतुर्विधाः ॥ 

कुम्भः 

कुलसिका--नाय्याज्गम् 

धकारादिसरैःश्धि्ट दीयकेवाक्षरैयैतम्। 
प्रायेण हश्यते यत्र कीर्िता सा कटासिश्च ॥ 

भरतच्छत्परतामशयी 

करिदस्तः 
जन्यो तियैगाकारे मिथुनं मभ्यपर्वणि । 
ष्च टुरिले स्वच्छो तदोक्तः कजिदस्तरकः। 
छदे निप्रह् देषे प्रयोऽयः रन्नतजने ॥ 

सङ्गीतनारायणः 

कृरोद्धवाः 
तारस्य चः कखापूर्वः क्रियते ते कलोद्भबाः । 

कुर्मः 

कुल्यतालतिधिः 
उत्तानवश्िताध्न्तु नलिनी पद्मकोराकम् । 
धथेमनि चिधायेतद्धस्तषोढश्चकं परम ॥ 

संयुतेर्वियुतेवांथ करेगेत्यं समाचरेत् । 
मध्ये मध्ये मरिकां गीतान्ते च प्रदक्षिणम् ॥ 

 निस्सारुरासधं बा्यस्ताठः स्वेच्छाकरःकरः। 
भाखापोऽपि सं हस्तः स्याक्षयो हस्तानुगः स्मृतः ॥ 
दूरे पावभ्रचारः स्याल्धैपायामिति तद्धिदः। 
हञाम्बडे हस्तक ज्ञेयः खेच्छया तु टयाखयः।॥ 
धटुस्वेतेषु च गीतेषु कखासः स्याष्टिकल्पतः । 
ल्यताटविधिज्ञेयो मण्ठकस्येव सूरिभिः ॥ 

काण्डरणाः 

छन्याणनाद रागः 

कटयाणनाटो विज्ञेयः संपूर्णो रित्रयो मतः । 
षद्धजत्रयेऽपि कैथित्त संग्रदिष्टो मनीषिमिः॥ 
कृपाणपाणिगेजदन्तपत्रहुवीरवेषः समरे प्रविष्टः । 
प्रचण्डमूर्तिः किर रक्तवर्णःकस्याणनादःकथिवोमुनीन्द्रः ॥ 
रिगमपरधनिसरि सरिगमपधनिख 

सङ्गीतदर्पमः 

कबुजः-रासकंः 
राजविनोदे ताठे स्याहरुरुढन्दमथ ष्टुतः । 

रासः कंलुजस्तेन गीयते गीतकोषिदे: ॥ 
गान्धर्वे 

काकटीसाधाण्णम् 
साधारण मवेत्तञ्च दविप्रकारतया द्विषा । 
सखरसैयोगतो जातिसंयोगत्तस्पुनर्मतम् ॥ 
चतुधोदयै निसगो मध्यसाश्रयनो भवेत् । 
श्रतिद्वयस्य प्रहणाजिसयोः स्वरयोरिह् ॥ 
काकली साधारण स्यात् षद् जसाधारणं पुनः। 
निषाधषेभाग्यां च षद्जादन्तश्नविद्धयम् ॥ 

कम्बः 

क्षाकी-गायकः 

गानं क्रूरतरं यस्य स काकीयभिधीयते । 

भरतकल्पर्तामजरी 

ककुमेदाः 

स्वरजाता रागजाता चान्यजा देश पम्भवा । 

क्षेत्रजा यन्तरजा चेति वाचां लक्षणमुच्यते ॥ 

कण्डाश्णा 

काण्डाङणा तु कथिता तार्थाने सु्षीघ्रता । 
गमकर्विविधेयुक्ता कीशस्येन विभूषिता ॥ 

कण्डारणाः 
स्तम्भादिषु यथालोके पद्मायतकरणे तथा । 
यन्न काण्डारणा रागे स्थाय स्तेस्युः समु वाः ॥ 

कुम्मः 



कतरः 

कातरः- निःसास्कः 
खघुढयं विरामान्तं तारे कन्दुकनामनि । 
द्रत रयेन गातव्य कातरो भवति स्फुटम् ॥ 
वि गान्धर्ववेद 

कान्तारक्षणम् 
जाता हषंविषादाभ्यां दृष्टिः कान्ता समन्मथा । 
साश्चक्षेपकटक्षा च रसे श्ङ्गारसंज्ञके ॥ 

हम्मीरः 

कान्ता- शर्वारोपदशैनम् 
भोक्ता प्रधाने भोग्ये तु कान्ता तदुपदरीनम् । 
धताऽन्तरान्तरा शक्तिस्तस्याः श्यङ्गारभद्िषत् | 

हम्मीरः 

कामगणाः 

अल्युक्तायास्तु चस्वारो भेदा रतिगणा मता। 
किन्तु पूवा ये तेष्वादावधिको ठ्घुः (१) । 
एवै मभ्यभवा मेदा धष्टौ फामगणाः स्मरताः ॥ 

हम्मीर 

अद्यणः पूर्ववदने ग्वेदात्सम्भवो मतः। 
अरह्मणी देवता त्वस्या ब्राह्मीकम्भुरणाधिपः ॥ 
प्रथमेन्द्रो द्वितीयेन्द्रो वे मासे भवेद्यदि । 
कामद्रय रतिश्वेकः प्रयेकं च तृतीयकः ॥ ! 
स्यन्तश्च चतुःकामो मध्याद्यप्राससंयुतः । 
नादाबती सुरेखेयं कणाटैः परिगीयते ॥ 

- दक्षिण्य यजुर्वेदात्तेमूरततिः क्षिया मता । 
सावित्री देवता यस्या गोबिन्दोऽथ गणाधिपः ॥ 
भाद्या चन्द्री चतुःकामो सप्रासावाद्यमभ्ययोः | 
करमात्ततस्तृतीया हिरश्टामिमान्मथगीणैः ॥ 

मोक्षदेषः 

कामरतादः 

दह्ये च गुरः कामे । 

कामटेखा 
धन्ये हार्विंश्चतिर्माद्प हितीयेऽपि च तन्मिवाः। 
ठृतीये वविं्षतिमोतरा कामठेखा तु मान्मथः 

मोश्चदेषः 
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कालनियमः 
शुना कालनियमः पादोरक्षेपस्य कथ्यते । 
चतुष्कलो भवेःपादोरक्षेपस्तु पतनावधि; ॥ 
उत्तमानां मध्यमानां द्विकटः परिकीर्तितः 
भयमेककलस्तज्ञेरधमानामुदीरितम् ॥ 

कारनियमेऽपवादः 
रङ्गभूमी दपाक्ञायां काठदोषो न विद्यते । 

खमङ्करः 

काबोदः 
कावोदो गायते पूणो निञ्चादौ सत्तयान्वितः। 
ईैषद्रेदो बुधैः प्रोक्तः कस्याणाख्यहम्मीरयोः ॥ 

कुम्भः 

काबोदी 
उभयोगो डमल्हारमस्हाराभिधयो्मतः । 
किञ्चिद्धि भेदो भेदज्ञेरन्योन्य रसपुख्योः ॥ 
पूणो धल्तयसं युक्ता मरदारनिकटस्थिता 
गेया प्रत्यूषकाले सा कावोदी कामदीपनी ॥ 

कुः ग्भः 

काव्यनाटक मेदेन पाव्य विध्यम् 
कान्यनारकषूपेण पार्थमेत्तस्मवसेते | 
तदवान्तरभेदानां गुणादीनां च लक्षणम् ॥ 
भन्थेऽस्मदीये साहिल्चिन्तामणिसमाहये । 
परपञ्ितमशेषं तत्तस्मादेवावगस्यताम् ॥ 

कष्टानूत्यम् 
कष्ठाचूरत्य प्रभवति कृतस्वस्तिक्मण्डलम् । ̀  

सङ्गीतनारायणे 

कोस्यतालरक्षणम् 
पद्मिनीदरखसंकार युगं कांखताल्यो; । 
त्रयोदशाङ्ुं वक छु्वीत गङ्ग तके ॥ 
निज्नत्वमङ्गठेनान्तस्तयोः दोषै च तावत् । 
बणाश्चात्र बिनिदिष्टाः रिष्टे सेनकटाःफुटम् (१) ॥ 

सोमर नःय 



किन्नरीवादयम् 
८१८ 

किज्ञरीवादयम् 
किन्नरी द्विविधा परोक्ता मर्गे देदयां तु सा त्रिधा। 

मगिखाने कृती कर्यो देशीष्थाने तु यहयम्॥ 

तद्रसैते मध्यमायास्तासां रक्षणमुच्यते । 

मध्यमाया दण्डदैध्य त्रिचत्वारि ज्रम् ॥ 

परियिरैशयते तत्र द्रयस्तेन षडङ्गलम् । 
सधैग्यङ्गखविस्तारं सिष्य काकु शिरः ॥ 

मध्यकुर्मो्नतां छोहपनरिक्रं शिरसि क्षिपेत् । 

परितोऽर्थोङ्गलन्यूना शिरसोऽसं प्रकीर्तिता ॥। 

क्षिपेत् कषकुभदण्डस्य वीणादण्डेऽङ्गरुट्रयम्। 

वार्वाश्च परिशेोष्योऽसो यावन्तः परिरोाषिणे ॥ 
हम्मीर 

केरिकिबाक्षणम् 
उद्धैस्फारितसद्ेणुपवाद्राकृतिरायसी । 
दन्तुरा किरिकिष्वा स्याद्रा लोहशलाकया ॥ 

सोमराज्रदेषः 

किरिकियारक्षणम् 
भवेग्यङ्ग्विस्तारं देभ्यं च दादशाङ्करम्। 
वंश्ञादिकष्टवरटितं मस्णं कम्रिकाद्यम् ॥ 

मणिबन्धप्रकम्पेन प्रत्येकं हस्तयोद्रेयोः। 
धृत्वा तद्वादयेदन्र बली किरिकेट।दुयः ॥ 

सोमरजदेवः 

किलिफिशितः- सास्तिकभावः 
क्रोधदषादिभीयादिसाङ्कय किङिकिश्चितः । यद्रा - 

रदिते हसिते कोषं कारणेन विनापि यत्। 
कामिनीहरषमत्रिय कुरुते किङिकिञ्ितम् ॥ 

उमङ्करः 

किलिकिञितलक्षणम् 
गोषामिलाषरदितः स्मितभीदयादिसङ्करः । 
हर्षेण रचितो यस्तु तद्धवेक्किङिकिञश्चितम् ॥ 

कीतिः- तालः 
कीत ठटगपाटङ्पाः । 

कुञ्चिता 

कीर्तिधराचायेमतम् 
अत्युतन्नमिदं सूत्रमिति कश्िदनूनुदत् । 

` श्ेतुरवेन भावाना हेतुत्वस्यानुकीर्तनात् ॥ 

प्रमाद्य रेङ्टोऽत्राह घटेतेदं यदा भवेत् । 

षष्ठीसमासः किन्त्वत्र समासोऽयं तृतीयधा ॥ 

विभावः स्थायिनोऽत्र संगोगस्तन्मते मतः । 

अ्थाशिप्रस्थायिनोऽचर भवेरसापेक्षिता ततः ॥ 

सपिक्ष्यमसमश्र स्यात्सामथ्यांभावतस्ततः। 
समासाभावतः षष्ठीसमासः संमतरित्वह । 

इति कीर्तिधराचायेमतस्यानुमतेन हि ॥ 
कुम्भ 

कीतिंखहरी 
इद्राहस्यान्तिमो भागो ध्र॒वायेस्थानके यदि । 
रोधं च पूर्वबरंसव स्यात्कीर्षिंखहरी तदा ॥ 

मोक्षदे, 

कीरकः- दस्त 
कनिघठे कुञ्चिते शिष्टे मृगङीषे तु कीरकः। 
रनेहे च नमोपि च विनियोगः प्रकीर्तितः ॥ 

भरतकल्परतमन्नरी 

कीरद्वरूपम् 
पष्मपक्वरातेकेक सेदकाटः क्षणः स्मृतः । 
बः क्षगरष्टभिः स्यात्काष्टा स्यादष्टभिखेवेः ॥ ` 

स्यानिमेषो सकाष्टामिर्निमेषरष्टमिः कला । 
कलाद्यी चतुमांगः स एव तुटिरुच्यते ॥ 

चतुभोगद्येनेव विद्वद्भिः परिकीतितः । 
भणुद्रय द्रवः भक्तो खघुस्तदद्रयसुच्यते ॥ 

कुचुम्बिनी-पारः 

सस्तिकेन तु हस्तेन खाकारबहुखाशरिवम् । 
चरीपिदहितं वक्तं वायते सा छुचूम्बिनी ॥ 

कुशिता 

पफेकमग्रतः पादौ न्यस्येदुरक्षप्य कुञ्चितो । 
यस्यां सा कुखिवा नाम। कृन्म; 



ङहमितम् 

एकव छुत्रिते कृत्वा दितीये पाश्वतः स्थिते । 
यथोह्ासं करौ त्स्माद्धमणाक्छुख्िता मता ॥ 

छुदमितम्--सा्तिकमावः 
सानङ्ग रोदनाख्यं य॑त्तत्तु कुटरमितं विदुः । यद्वा: - 

रक्ष निदेय मामित्थ किं छ्ेपटयसि प्रभो । 
दुःखाविष्क्ररणं सोख्यादिति कुटरभितं विदुः ॥ 

यभङ्करः 

कुडमितरक्षणम् 
केशस्तनाभरादीनां ग्रहणे हर्षसम्ध्रमात् 
सज्ञातस्य सुखस्यापि दुःखवन्नरनं तु यत्| 
त्छुटमितमाच््े...... ५१.१.०५ पतिः ॥ 

वेमः 

ङडपचारणा--फटः 

कुड्पादुद्धवा यत्र प्रटा ये वाद्यपंश्रयाः। 
तद्वा बाद्यमाचसख्युराद्याः कुड्पचारणाम् ॥ 

कुम्भः 

कुण्डरीनृत्तम् 

भथ वेमनपो वक्ति देवमागोक्तचारिकाः। 
एकस्मिन् क्ण्डलीयृत्ते सूडद्रयमुदाद्रतम् ॥ 

प्रथम बाद्यसृडः स्याद्रीतसृडस्ततो भवेत् । 
नवतारश् ह्ङ्कारो रिगोणि तुड्कस्तदा ॥ 

पष्ठवश्च चमत्कारः प्रहारशयेस्यनुक्रेमान् | 
प्रबन्धाः सप्र विज्ञेया वायसुडे मनीषिभिः ॥ 

एषु वादयप्रबन्धेषु सृत स्यादुचिताङ्गकम् , 
एषां सुसन्धिरुचिरः पद्रतिक्रम उच्यते ॥ 

तक्लादौ देवताप्रीयये रङ्ग विघ्नोपशान्तये । 
शष्कबादयं विधातव्यं गम्भीरभ्वनि बन्धुरम् ॥ 

ततः सभ्रायाः क्ण्डल्या मध्ये यवनिकात्रयम्। 
पादपाट विरोषाणां वैचित्यारोकसिद्धये ॥ 
कतव्य तत्र नीरन्ध्रं स्निग्धा यवनिकादिमः | 
अपरे दरे यवनिके नीहारावरणोपमे ॥ 

येन यबनिकास्तिस्लः करमाद्धायां यथोचितम् । 
सकट्चुकाभ्यां नारीभ्यां प्राग॒धृत चापसारयेत् ॥ 

८१९ कुण्डलीनृत्तम् 

धये धृते तु मैपथ्ये नृत्ताचायेस्तदन्तरे । 
सितो गणेश्वरं वाणीं रुद्राणीं च महेनरम् ॥ 
सतुरवा सभां सभानाथमारीवादपुरःसरः। 
पायः प्रसाद्य तदनु पुष्प विक्षेपमाचरेत् ॥ 
ततः सोन्दयंखाबण्यसैकुमार्यतरङ्किता । 
पादपटिबेहुवियरैश्यमनिर्मनादरेः॥। 
प्रेक्षकाणां वितन्वाना नयनानन्दकन्दली । 
नैपथ्योत्चाछिता भूत्वा न्तकी वुत्तमाचरेत् ॥ 
तत्रादो नवतालः स्यादुद्राहपरि वर्जितः । 
घ्रवखण्डानि षट् तत्र त्रयस्त्वाभोगखण्डकाः ॥ 
चश्वतपुटश्धेकताले द्वितीयश्च ततःपरम् । 
पव्चताले रूपकश्चाइताटाथ मदक: ¦! 

प्रतिमञ््ति तालाः खण्डेषु नवसु क्रमात् । 
ताखाः प्रोक्तास्ततस्तेषु कथ्यते नर्तनक्रमः ॥ 
आद्यायां प्रतिसी रायां ताखश्चञ्चत्पुटो भवेत् 
मानश्च दक्षिणः प्रोक्तो गोपुच्छश्चरनिर्मितः ॥ 

वितालेश्चाखनश्चाचकारस्स्वादौ भवेदि्। 
तूतो विरभ्बिते माने गुरुकाछै प्रयोजयेत् ॥ 
मत्र्यं चिवमने द्रते माह्ञाढये तथा । 

एवं मानलयेऽप्यस्य तत्तन्माब्रायुसारतः.॥ 

यथोचितं प्रयुञ्जीत पाटाक्षरकद्म्बकम् । 
पाघोद्ितामिवे पाट चाचकारे प्रयोजयेत् ॥ 
पाटाः स्थित्वा प्रयोक्तन्याः पाथधेयोरुभयोरपि । 
तरताडिकमादौ स्यास्सरिकावेष्टने ततः ॥ 
उद्ेषटन निक्ुटृश्च पुरारी तदनन्तरम् । 
छतो रुताडिते परष्ठोरक्षेपः स्स्तिकताडितम् ॥ 
त्रिताडितं ततश्चार्थस्वणितोरक्षेप एवं च । 
पयायताडितं पार्रोरुताडितसमाहय ॥ 

ततश्चाद्धेपुरादी च कमताडितमेव च। 
ततः परं टताक्षेपः पाशर्वताडितसंक्ञितम् ॥ 
समः स्वलितका चति पाटा विंङतिरीरिताः। 
एते पुनःपाद्पाटाश्चारुसन्धि समुञ्जवलं ॥ 
पूवैविधाष्टिस्यराणां तस्वान्ते च यथोचितम् । 
चतसरध्वाद्यमात्राञ्ु योजयमाने विरम्बिते ॥ 
धवरिष्टासु मात्रासु पादनेकान् यथोचितम् । 
अशितं चरणं कृत्वा पूवं मनि तुं मध्यमे ॥ 
त्रिताडितं कृते माने पू कृत्वा यथाक्रमम् । 
सम्भवेन प्रयुञ्जीत सोभातिश्यनिभैरम् ॥ 



कुण्डलिचिरकम् ८९० 

सम्पू्णामिनय साले जोडना कथ्यतेऽधुना । 

संधायकं वकतैमानं भविध्यत्याश्रयो मिथः॥ 

नानापाटभनोहरि यद्राचै सा तु जोडना । 

तालश्चचचतपुटोऽन्नापि जोडनायां प्रकी तितः ॥ 

अत्र वाद्याक्षतेद्धोरं ताखा वृत्तिसर्पान्वितम् । 

यथोचिते प्रयुञ्जीत वुभ्या युक्तिविश्ञाप्द्ः ॥ 

पारताछेद्भषटितश्च समोदुधर्तस्िवाडितम् । 

सखखिकश्चापि पाटाङ्गान्युदिस्तु ततःपरम् ॥ 

सरिकालटितश्नैव पवद यथोचितम् । 

पाराश्च जोडनायाश्च कमे कायां यथोचितम् । 

एवं नृत्तं विधाया प्रपञ्चमपसारयेत् ॥ 

ङुण्डविचारकम् 
पिलोख्यते यत्र करो वामदक्षिणयोयेदि । 
गतागतेदददिक्षु तियैग््यावर्तिता पुनः} 
कुरितोत्समकुतपदिष् तदाक्रुण्डवि चारकम् ({) ॥ 

ततः क्रुतपविन्यासो गायनः सर्पप्हः ¦ 

वैपञ्चिको वैणिकश्च वश्वादस्तथेव च॥ 

मादैङ्किकः पाणविकस्तथा दादरिकोऽपरः। 

अवनद्धविधावेप कुतपः समुदादतः ॥ 
नाध्यश्चाल्ने 

ुन्तङः- तारः; 
वर्णैः पोडञभिः पदः ङुन्तरो छपुरोखरे । 

गान्थववेदे 

फुन्दः--प्रतिमण्टः 
दूतमेकं भवेयत्र स तारः खण्डसंन्नितः। 

दरतैख्येन गातन्यः ङुन्दश्च प्रतिसण्ठडकः ॥ 
गौन्धवेवेदे 

कुम्भः-रारिदस्तः 
पद्मकोत्रामिधौ हस्तो सृशङ्गष्ठरनिषठिकं । 
म्भ एर प्रयुज्येत भरताणंववेदिभिः॥ 

"सारे खरः 

$ुरञ्जिनृत्यम् 
शाबरी वेषयोगोज्ञापुज्ञमभूषणयोः लियो: । 
नित्य छुरञ्जीति विदुः गायन्त्योश्च स्वभाषया ॥ 

सद्वीतनारायगे ` 

कर् पम् 

डुटीरिका 
नन्धावर्वसथितावद्धी पादौ तियेक् सतो तद्! । 

मन्नीतमु्तापिखी देवेनद्रकृक्ष 

कुटीरिका 
नन्यावर्तस्थितावङ्खी तियग्भूम्यां प्रसपतः । 
कुलीरिकेति खा प्रोक्ता चारी छेयतिखर्दः ॥ 

कुम्भः 

फुविन्दः- तालः 

खो दौ गपो कुलिन्दः स्यात् । 
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कुहरः 
कण्टे निरंद्धपवनः छुट्ये नाम जायते । 

मोत्यराद्धि 

कूटमानम् - नाय्धा्गम् 
धिरक्तकतकं चादौ धीगुण तु मध्यमे (?) | 
कूटमानमिदं प्रोक्तं पाठाक्षरविचक्नणः ॥ 

भरतकरल्यलतमक्षरी 

करूं १---हसः 

छुत्िताम्राङ्गठिश्चकरयक्ताङ्गष्ठकनििकः । 

मरेतक्षन्पसताग्रस 

कूमासनम् 

समोऽगे ईदुव्वितः पश्चादन्यः पाद्रतु जानुन) 
परथिवी संश्रितो य यासद स्यात्तदासनम् ॥ 

वामः समः परो जानुबा्यगुरम मिखत्क्षितिः । 
चरणो विद्यते यत्र तत्कुमीसनमीरितम् ५ 

कुम्भः 

केरायन्धरक्षणम् 
पाश्चदेरो सितौ पाश्धैमस्पुशन्तो गतौ शिरः । 
तदा नितम्ववत्केज्ञान्निष्कस्य च पुनःपुनः । 
पृथरात्तानितौ यौ तौ केराबन्धौ करौ मती ॥ 



कैथ्यड्- नघ्वाङ्गम् 
केच्यद्ादिष्तु वकत्तोधिक्त्तो धिगतेधि च । 
शिरोभदसमायुक्तरष्टिस्थानकसंयुतः। 
गृत्तहस्तालुगामी च पाद चायेसतु केथ्यडः ॥ 

भरतकल्पकताम्षरी 

(3 भू परिय 
मध्यमग्रामेऽपि साघारणत्वय । अस्य तु प्रयोगसतौकष्म्यात्कैशिक- 

भिति नाम निष्पदयते। 
नेध्यिशाच्चे 

कैशिकी - माषा 
सभ्यमग्रामगान्धासं हुद्धयध्यमसमवा | 
पश्छमाश्चप्रहन्थासा मध्येपच्चममूयसी ॥ 
सापन्यासा नारषड् जस्वरगान्धारमध्यमा । 
पथ्चमासञग्रहुन्याखा सेष्यीयां विनियोजिता ॥ 

मम्सप्रस्वसा सा तु तारषभ विराजिता | 

मन्द्रमध्यमसुक्ता नियोऽयोत्सवकर्मणि ॥ 
कैश्िदेत्ाः पुनः ग्रोक्ता भाषाङ्गमिह सूरिभिः, 

एतामेव बिभापेति याष्टिको मुनिरन्वश्नात् | 
नि खिरूपु च भावेषु चिनियोगस्तथान्रबीत् । 

कुम्भः 

कैरिकीवत्तिः 
कानां वृत्तिरिव या वृत्तिः सा फेशिकरी मता| 

विप्रदासः 

उञ्सवरुभूषणरुचिरा नानाविधरूकितनाद गीता च । 
कामोपचारचतुरा सुगन्धक्ुसुमाभिरामवेषा च ॥ 

निभरश्ङ्गाररसा निद स्लीभिः प्रयोक्तव्या | 
सोन्दयेजीविता या सा वृत्तिमैवति कैरिकी नाम ॥ 

वमः 

कैशिक्षयङ्ानि 
नम च नर्मस्पन्दो नर्म॑स्फोटश्च नर्मगमेश्च 
कथितानि मश्यच॑तुरेः केरिक्थङ्गानि चत्वारि ॥ 

वेम; 

केरिक्यादिष्वभिनयाः 
बाचिकामिनयाः स्वे भारलां सुप्रतिष्ठिताः । 

कौतुकष 

आङ्गिकामिनयाः स्व तिसृष्वन्यासु वृत्तिषु ॥ 
भामुखायासतु ये भेदाः भारयाथास्तु पृत्तिषु । 
ते विस्तारभयाद्विभदासेनात्त न टकश्चिताः ॥ 
धङ्गिकाभिनयेष्वेव पय वस्यन्ति सास्विकाः । 
यस्मान्मुख्यावमिनयौ ज्ञेयावाद्विषवाचिषौ ॥ 

पिप्रदाश्चः 

कैशिक्यादीनां वेदगप्रमवत्वम् 
ऋग्वेदाद्रारती जाता यजुर्वेदात्त सात्वती । 
भायर्वंणादारभदी सामवेदी कैशिकी ॥ 

विग्रदुसः 

फोकिटप्रियः तारः 

गृटपोः शयुः । 9 [ $ कुरः 

कोणाहतः- दस्तपारः 
कनिषठगष्ठयोगेन रोषाङ्गछिविवर्तनात् । 
कोणाहतो दस्तपाटः परिज्ञेयो बुधयैथा ॥ 

खुखंधरिसखुश्धु धरि करगित करिगिव। कुम्भः 

कोभरः 
कोमखोऽककंडाः प्रोक्तो । कुम्मः 

कोमला कान्तिः 
कोमखा दयते कान्तिर्य तैः स्थुः छवेरिह। 

फोराहहब्रन्दलक्षणम् 
भधिकं दश्यते यस्मिन्नुत्तमोत्तमव्ृन्दतः। 
बन्द वियाता प्रोक्तं तच कोल्टाहखामिधम् ॥ 

सोमरजदेबुः 

कोहाटिकः 
रमयोदिषु वैसादौ रञ्जुसं चार चल्चुकः । 
भारस्य भूयसेषोढा बुधैः कोहाटिकः स्मृतः ॥ 

कम्भः 

कौतुक नाय्याज्गम् 
पाटाक्षरेण संयुक्तं देवताविषयात्मकम् । 
नानाथचितरसंयुक्तं ृतं कोतुकमुच्यते ॥ 

भरतकत्परुतामञ्जरी 
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कटुः 
पन्थिदेशोत्थपवमैरभवः कौटुरुच्यते । 
येन वायायुधा बायमायोवा महःहवे () । 
न बिभेषति व चन गीतं कोट्ुरिति स्पृतम् (१) 
पूरवत्फुङमाभोगो पदं चेदिगुण भवेत् ॥ 

न्यासस्तङ्ब्रत्तिरत्र भारतीयायुधः करः । 
नर्तयेत्पाक्षमिथुनं मध्यमानेन धीमता । 
शाभोगनर्तने पुष्पस्तबकायुधगो करो ॥ 

सञ्च तसूर्यादयः 

क्रमः 

परा न्स्प्युगान्छुयादान्दोल्यप्रेखितो भवेत् । 
सरी रिगागमा मपा पधा धनीतिप्रंितः। 
केचिदेनमरेकारं करममाचक्षते बुधाः 

क्रान्तम् 

किञ्चिद्राष्पाुरे नेत्रे बाहुक्षीषैगतं शिरः। 
चिवुकक्षे्गौ शस्तौ क्राम्तमेतदुदीरितम् । 
सोके गछाने निर्जिते च निगृहीते नियुञ्यते ॥ 

क्रमपादनिङुदिित 

पादद्रयकृता सेव कऋमपाद् निक्ुष्िता । 

सैदेति--पादस्थितिनिषुष्टिता । म्भः 

क्रियाङ्गर्षणम् 
करणोरसाहसंयुक्ता क्रिया ङ्गस्तेन हेतुना । 

स्गीतदर्पणः 

क्रियापरः 
यथा शखप्रयोगेण माग देश्ीयभमेव च| 
यो गायति क्छियादोात्कथ्यतेऽसौ क्रियापरः ॥ 

क्रीडातालः 
कीडाताख श्रुवः स स्यात्प्र्व्णागनिर्मलः। 
शङ्गाररससंयुक्तः श्रे तुस्तेजो विवदेनः। 
एक एव इतो यस्मिन् क्रीडातारः स कथ्यः ॥ 

त गान्धर्ववेद 

खरकखः 

क्रोधः | 
अ वज्ञादिछ्ता चित्ते विकृतियां भवेत् खलु । 
स्वल्पा च न भवेत्कोधो भाव विद्धिरुदादतः ॥ 

कशनिर्बाद्याः 
प्राणाः सौष्टवतो छेसनिर्बाह्याः स्युः सुखस्यते । 

क्ष 
क्षतियवर्णंहस्तः 
वामेन शिखरं तियेक् धृत्वान्येन पताककः । 
धृतो यदि क्षल्तियाणां हस्त इत्यभिधीयते ॥ 

भरतकल्परुतामश्री 

शिष्ठ 
उर्ध्वमृष्व प्रसारः स्या्यस्यासौ शिप्त उच्यते । 

्े्रकङुः 
` रारो नानाविषच्छाया प्रतिक्षेत्र जिसगजा। 

सा कषेल्नकाछुर्विक्ञेया क्षेत्रे देहो यतः स्मृतम् ॥ 

्षेलच्छाया 
रागस्योरपतिभृष्षे्र शरीरं जगदुबुधाः । 
तस्थवानुकृतित्वाश्च क्षेलच्छायेति सा मता ॥ 

\६।| 

खन्जरीटा--चारी 
तत इत्कटसंसया चढदिद्धिपताककम् । 

द्रूतमानेन सा चारी खञ्जरीटाभिधा स्मृता ॥ 

खटकः--दस्तपारः 

कमेण प्रसताङ्ग्कतुण्डेन त्रायते । 
विरखाङ्ककिभिवीर्य प्राहुस्तं खटकं बुधाः 
दीगिड दांगिड दां कुम्भः 

खरटकाञ्खः- दसः 

करं द्विरिखरं कृत्वा छुच्ित च सम नयेत् । 
शिखरश्च कपित्थश्च खटकामुखसंश्चिकः ॥ 



स्मः 

परशुरामसंहितायां तु शराभ्यासप्रकरणे- 
तजेनीमभ्यमामन्ध्यपङ्खोऽङ्गःेन पीड्यते । 
तस्मन्ननामिकायोगात्स हस्तः खट कामुखः ॥ 
उत्तानोऽसो सरगादौ स्याधस्तश्चामरघारणे । 
छुसुमापचये छल्सद्रामधारणे तथा 

शरमन्थाकर्षणे च सम्मुखे दर्षणयहे | 
कस्तूरिकादिवस्तूनां पे ष्रणेऽधिस्तनौ करौ ॥ 
ताम्बूरवीटिकावृन्तच्छेदनादौ स्वयं स्मृतः । 
वस्गात्रजनपाल्नाणां म्रन्थेदां श्ुकदभेयोः (?) | 
स्तुवस्तुचो धारणे च नीवीमोश्चे च बन्धने । 

सङ्गीतनारायणे 

खङ्खः 

ऊध्व कपोतमाधायाधस्तान्मुष्टिलरं तथा | 
पताकं तियेगादाय ततः खङ्गभिधा पुरा ॥ 

खड्ग कृखासः- प्रथमः 

सव्यापसन्यतो यत्र नर्तकी चकिता मुदः। 
विलोक्य च परा पश्चादुतखद्गलतेव सा ॥ 

आचरन्नप्रचारं चे द्विचिब्रमथ हस्तकान् (2) । 
प्ठुतमानछतानथ चन्द्रादीन् रचयेत्सुटम् । 
तदा खड्गकरासोऽसो विद्वद्भिः परिभाषितः ॥ 

शोकः; 

- द्वितीयः 

वामे करं कटी न्यस्य परं खद्भगङतं करम्। 
करत्वा सपं चेदधेचन्द्रमास्ते तदादिगः।।; 
कृत्वा कृपोतमृध्वचेद पोमुष्टिं करं ततः । 
यत्र तियेकूपताकाख्यं करं छुर्यात्तदाभिधा । 
द्वितीया खड्गपूर्वस्य कृटासस्य निरूपिता । 

-- तृतीयः 
विधाय ज्िपताकौ द्वौ यस्य यश्चरणः पुरः। 
घातयन्निव तत्रेतं योजयेर्स वृतीयकः।॥ 

-- चतुथः 

स्वस्तिकककेटमुष्टिकपताक पाणीन्यथाचतुरः । 
धृतिमोहघातपातक्रियां कुयोचचतुधां सः ॥ 

८२९३ खण्डन 

तत्र धाचतुरपो््वमधःपाग्योपि च (१) । 
एवं खदधगकलासस्य भेदाश्चत्वार ईरिताः ॥ 

खण्डकर्तरी- पार. 
शङ्कषठेन करो क्षे विर्ङ्गलि संहतिः । 
हन्ति वाद्यपुटं यत्र बामदस्तो निपीडयेत् ॥ 
तत्र संपद्यते पाटः खण्डकर्तरिसंश्षकः । 

यथा--दां सुख दा सुखप्रदे थं रें (क्च) ईडे (धै) 
णिरथो > कुम्भः 

-दौडकिकपारः 

भङ्गेन करो दक्षे विरलङ्खणिसंहतिः । 

हन्तिवाद्यघटं यत्र वामहस्तो निपीडयेत्। 
तत्र संपद्यते पाटः खण्डकर्तरिसंज्ञकः | 

कुम्भः 

खण्डतादः 

विजयाख्यो घुवः......-. स्यािंरयक्षराचिकः। 
सन्निपातेन संयुक्तः श्ङ्गाराभीष्टदे रसे॥ 
एक एव गुरुयेत्र सन्निपातः स कथ्यते । 
यथा रविंरातिवणोधिधेवः कन्दर्षसक्ञकः ॥ 
वीरे वा करुणे वा स्यात्खण्डतारे विधीयते। 
द्रतमेकं भवेद्यत्र तालोऽयं खण्डसंक्षितः ॥ 

गान्धवेवेदे 

खण्डयतिः 

खण्डपाटयुते कृत्वा यतिवाद्यदि (?) बाद्यते । 
भआावतंनेन च तदा बुधैः खण्डयतिः स्पृता ॥ 

कुम्भः 

खण्डयतिलक्णम् 
गलपाः प्यर्विंरामान्ती घु निःसारुको भवेत् । 

दम्मीरः 

खण्डसुची 
भूमिलप्नोरुपाष्िः स्यादे कस्तियक् प्रसारितः । 
अन्योऽङ्खिः कुथ्वितो यत्र खण्डसूचिमतं तद् ॥ 

कुम्भः. 
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 उल्िद्रताजनितरागविरोमिताङ्गः 
कान्तानखक्षतविश्ेषविचितिताङ्कः। 

यस्याः $ तेऽपि गृहमेति पतिः प्रभते 
सा नायिका निगदिता खलु खन्डितेति ॥ 

दभईरः 

स्शंसमः 

खस्वेदयस्समञाति स जनः स्यात्खराडानः। 

तरेशाजं गीतेनामागजेरः परिकीर्तिता ॥ 

लायक नायकां वाद्।लयाख्यमालितायदि (?) 1 
गजता सोदकं येन स गजेरुरिति स्परतः ॥ 

एकमात्रादि षण्माव्रा पन्ते तारुवत्म॑नि । 
तालौ च तदयेनेव पलवाख्यमुगे भवेत् ॥ 

तत्तटरुणकस्ायुक्तं पदं नामाधेसंभवम् (१) । 

खतुरावुत्ततालेन आभोगो युग्मनामकः ॥ 
पुमः पह्ठककेना्ं वृत्तिरारभदी भवेत् 
आयुधो दन्त एव स्यात् चयुत्प्ररणसंभवाः ॥ 
युग्मपातरै नामिनयमूनैकस्यायुधपाणिना । 
दूतेन गतिना दृतीनयिका तु तदन्ययोः 0) ॥ 

सक्गीतसूर्योदय 

लिकः ---दृसतपटः 

मेण स्फुरिताङ्गष्ञ्यकतुण्डेन बाधते । 

विरलङ्गक्िभिवा् प्राहुस्तं खलकं बुधाः ॥ 

दोङ्किड दाङ्िड दाम् । कुम्भः 

खुत्ता 
भूम्यां चरणाप्रेण घातितः । 
छुत्ता निगद्यते । ` कुम्भः 

---उ्फुल्ा 
खत्ता चव तथोक्फुहठा तयोक्षण मुच्यते । 
विवन्त इव टर्यन्ते यस्यासन्नखरास्तु सा । 

चुतेति परिविष्ेया सेकफुहेव्युदिता पुनः ॥ कुम्भः 

भपदश्ितवामङ्खैः पाष्ण्योयित् कुटटनं भुवः। 
त्त् श्थितस्य चाङ्गस्य मः सव्यापसव्यतः 
योऽसौ खुटहृछः प्र्तो घधरो यृत्तकोविदैः।॥ कुम्भः 

गद्यप्रबन्धः 

ग् 

गरप्पाणी - वायम् (अडप्पाणिः) 
सा स्यात् गडप्पाणी यस्यामादौ मण्येऽवसानके । 
बाद्यन्ते सर्ववाद्यानि नानावदयैरनेकधा ॥। 

गणना, 

एकं द्रे त्रीणि चत्वारि प्च षद् सप्र चष्ट च। 
तथा नव दशोयेर्व गणनाऽङ्गलिभिभेवेत् ॥ 

या च सख्या दरज्ञतसदस्राद्याप्रकीर्विता । 
तामिमां तु पताकाभ्यां विरङाभ्यां प्रद्रयेत् ॥ ॥ 

~ 

गतक्रमखरलक्षणम् 
हीनस्वरेण सञ्जादा खरश्रुतिविवर्जिता। 

भरतकल्परतामञ्ञ री 

गतयः 

हंस्हंसगजाश्वाश्च मीनखंजकनङ्केटाः । 
छुरङ्गास्तित्तिरो खाबो गतयो ता दृरोदितम् ॥ 

कुन्दः 

गतिप्रचारः 
उत्तमे मध्यमे तद्रदधमे च प्रयुज्यताम् । 
गतिप्रचारे द्विविधः प्रछतिर्विृतिस्तथा ॥ 
ध्रकृते तृत्तमगते जानुकां कटीसमम् । 
विद्ते युद्धचायेगप्रगमने स्तनसम्मतम् ॥ । 

भः 

गतिमेदाः 
भानवी मेनवी चव गजलीढखा तुरक्गिणी। 
हंसी शरणी खञ्ञरीटी सपरैता गतयो मताः ॥ 

सङ्गीतसु्ताक्टी देवेन्दकृत। 

उत्तमा मध्यमास्तददधमारचेदयनुकरमत् । 
गतिर्भदां निह्प्यन्ते संभ्ियग्रकृतीरिमाः। 
ते च पात्रैः प्रयुज्यन्ते प्रविष्टे रङ्गमण्डङम् ॥ 

॥ 

गृद्यप्रबन्धः 

रता विरभ्बिता मध्या द्रतमधभ्या तथापरा। 

गतिद्र॑तविलम्बा स्यात् षष्ठी मध्यविरुभ्बिता ॥ 

नि म) 



अद्रद्तणस् 

इति गद्यस्य षट् प्रोक्ता गतयः पूर्वसूरिभिः । 
चछघुभि वेहुदेरस्पेः समेरादय त्रथ' कमात् ॥ 

छथक् सलागभित्रेसतु छगिस्तद्रस्परं त्रयम् । 
मयं गतिषट्केन षट्त्रिरद्रयजा भिधा: ॥ 

दम्मीरः 

मखल्षणम् 
सष्टाभियदि वा षद्धभिः परैः आससमन्वितम्। 
्रणवाद्यमत्तारं च बुधेगैर निगद्यते 
कार्यांऽलुयायिनो गये गीतस्य नियमो बुधः| 
मध्ये मध्ये तु गद्यस्य स्युर्वणां गमकोत्तराः ॥ 
स्वर प्रान्तेऽथवा स्याताम विटम्बविटम्बकौ । 
ततः प्रबन्धनामाङ्क ताटयुक्तं षदद्यम् | 

ततस्ताखान्वितै गातुनामनेतुश्च गीयते । 
कटवा यतिं तत्तो गव्ये न्यास तारे यदच्छया ॥ 

गाने गद्म्रवन्धस्य स्वास्तृप्यन्ति देवताः । 
च धेन्ते वर्णनीयस्य मङ्गलानि यखानि च ॥ 

सोभराजदेवः 

गमकमेदाः 
तिरिपः स्फुरितो लीनः कस्पितान्दोकितौ वलिः । 

यु्रविताह्ासितो चैव तिमिन्नङकरुगाहताः ॥ 

घु स्फितो मुद्रिताश्चैव नामतो मिश्चितस्तथा । 
प्ते पच्चदश प्रोक्ताः प्रसिद्धगमका बुधः ॥ 

कुम्मः 

गृरूडः--टस्त ः 

तिथेक् म्रसारितौ चाधेचन्द्रावङकठयोगतः। 
गरूडाख्यस्स विज्ञेयः गर्डार्थं नियुञ्यते । 

भरतकस्पलतामघ्री 

गादहारिङ्गनयुणः 
मदे दुःख श्रमे समस्तो एकेच्छी सुष्टङ्कन्तयोः । 
अ्ारे कर्णलप्मो स्तः हिशिरण्छेषयोरपि ॥ 

कुम्भः 

श्रखरूया 

ये गाल्लयैव श्यन्ते छाया गात्रस्य ते मताः । 
कुम्भः 
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गातसंहतरक्षणय् 
खवेभावसुन्वेर देहे याश्वङ्षठाश्च संयुताः । 
अन्यीन्ये संहतं तस्स्यास्मणामादौ विधीयते ।। 

गाथारक्षणम् 
गायाप्रबन्धे खक्ष्म स्यादायायां यदुदीरितम् । 
आयां संस्छृतया बाचा गाधोक्ता प्राकृतेन तु ॥ 

सोमराज 

गान्धर्वः 
माग देदय चये वेत्तिस गान्धर्वोऽसिधीयतै। 

सष्धीत॑मश्रः 

गानम् 
यत्तु वागेयकारेण रचिते टक्षणान्वितम् । 
देशीरागादिभिः प्रोक्तं तद्रनि जनरञ्जनम् |; 

तु 
गानं चतसमिः क्ुयाहत्तिभिमागसेदतः ¦ 

मागध्या चाधमागध्या गाने चित्रे प्ररस्यते ॥ 

स्यासम्भाविततया सिश्रे गानं प्रधुटया पुनः| 
पूर्वरङ्गे भवेच्छुद्धे वृत्तीनां रक्ष्यदर्सितम् ॥ 

विप्रद् 
प्रवेशाक्षेपनिच्छमप्रासादिकमथान्तरम् 
गान पञ्चविध विद्याद् धरुवायोगसमन्वितम् ॥ 

नाव्यश्च 

गानरकषणम् 
सव॑रक्च णसंयुक्तं दे शीरागादिमिः छतम्। 
यच्च वागगेयक्ारेण तद्वान मुनयो जगुः ॥ मोश्चदे 

गाने खरनिर्णयः 
यो यदा दद्टवान्यस्मिन्खरो जातिसम।श्रयः। 
तस्परघरत्त रसे कायं गाने गेये प्रयोक्तभिः।। 

मध्यपद्चमभूयिष्ठंगान ्गारहाप्ययोः। 
षद्रजर्षभभ्रायछृतं वीरतोदराद्भतेषु च ॥ 

गान्धारः सप्रसप्राय करुणे गानमिष्यते ¦ 
तथा घैवतभूयिष्ठे बीभरसे सभयानके ॥। 
एकैव षड्जमध्या ज्ञेयात्तु सकररसाश्रया जादिः। 
तस्या हंहाः सर्वे खराश्च विदिताः प्रयोगविधौ ॥ 

गस्वश्ीर 



गन्धरतम् 

गान्धर्वम् 
भनादिसंग्रदायै यद् गन्धर्वैः सेप्रयुञयते । 
नियते श्रोयसे हेतु तद्रान्धवे जगुवुधाः। 

गान्धवेलक्षणम् 
न गायति भनुष्योक्तं गीतं ये दिवतत्पराः । 
गायन्ति भन्वगीतानि ते गन्धवौः प्रकीर्विताः\ 

यत्र जालयादिगन्धर्वैरीयतेऽभ्युदयाश्रये । 
सर्वदा सन्निधौ शम्मोप्तद्वान्धवे बुधः स्मृतम् ॥ 

मोक्षदेवः 

गान्पारः 

गान्धारस्थाश्च गायन्ते तम्मादरान्प।र उच्यते) 
सज्गीतसारः 

पतादिकौ घमो यत्न गान्धारक्धिध्रतिभेवेत्। 
विशुद्धासमपानिष्युमलदेशाक्षिकोद्धवे ॥ 

पूणा देश्ाक्षिको ज्ञेया भूषिता गन्रयेण च । 
वीरे रसे प्रयोज्या सा प्रातःकाले प्रगीयते ।॥ 

स्मः 

गान्धादस्ममः 

यदाधसिश्रृतिः षडने मध्यमे तु चतुःश्रुतिः । 
रिमयोः श्रतिरेकरेका गान्धारस्य समाश्रया ॥ 
प्चमश्रतिरेकेका निषरादभ्रतिसेश्रया । 
गान्धारम्राममाचष्टे तदा त नार्दोऽन्रवीत् 

स॒ङ्गीतमकरन्दे 

छक्ष्मीनारायणख्येाऽव सुङ्गीताम्भोधिपार्गः। 
गान्धारमूकेना्रामे व्यवहारश्चम यथा॥ ` 

करोति छश््ययोगेन पूर्वरक्नणयोगतः । 
गान्धारो रिमयोयेस्मिन् एकेकां शरुद्रमेलने ॥ 

श्रतिं भजति मेदस्तु पच्चमस्य श्चतिं ततः। 
निषादा पर्चति परयेन् तन् श्रुतिं स्वीकरोति च ॥ 

तथा गान्धारविख्यातो प्रामोऽयं नारदोदितः | 
अस्यापि मृछधेनाः सप्त तज्नामान्यपुनोच्यते ॥ 

नन्दा विशाढा सुमुखी चित्ता चिच्रवती द्युभा। 
आलापा चेति गान्धारम्रामे स्युः सप्रमूरैनाः ॥ 
धस्यापि मध्यगान्धारमूखा प्रथममूधेना । 
ततः षण्मूछेन पूर्वक्रमेण परिभाषिताः ॥। 

सज्ञौतसूर्योदयः 

<६. गायकरश्षणमू 

गान्ध्रारमेलः 
चतुःश्रतिरिधो यत्र भवेतां नियतं स्वसै। 
साधारणोऽपि गान्धारो निषाधः कैरिफौ पुनः ॥ 

वीणिकाविषये शुद्धाः षदजमध्यमपच्तमाः। 
श्रीरागस्यापि मेखोऽयै गदितो गायकोत्तमः ॥ 

कुस्मः 

गाम्मीयेम् - पोषः 
गाम्मीय सोकहषादा विङ्गिताकारगोपनम् । 

वेभ 

गायकमेदाः 
यकटो यमो ब॒न्दो गायकासिविषाः स्मृताः| 

भरतकल्पख्तामञ्जरी 

उत्तम पुनरिहापि मध्यमं तत्कनिष्ठमिति रक्षिते परा । 
तत्र गा्रकचतुष्टे वरं गायकािगुणितास्तु तत्पमाः ॥ 

दादराङ्गचतुरास्तु गायरकास्तत्रवांरिक वतुष्टय वेरम् । 
वेवनामितमृदङ्गवावि मियुक्तमुत्तममिदं निवेदितम् ॥ 

कुम्भः 

गायकश्रष्रुः 

बरिस्थानाखापदक्षो गमकछ्यकला काकु विज्ञेऽतिधीसे 
ननव्योक्ती रोषरिक्तः सकठजनमनोरज्ञकः सावधानः | 

शुद्धच्छायाटगज्ञः श्रमरहितततुः कोकिटपरख्यद् ण्ठ 

स्ताखाभिज्ञे प्रहक्ञः सभु विनि गदितो गायकानी वरे परः|| 

कुम्भः 

गायकलक्षणम् 
षाडवोड्वसम्पूर्णगायने जनरञ्लकाः । 
काक्ुवर्चितश्चासैरा गायका राजवबहठमाः ॥ 

ह सङ्गीतमकरन्द्ः 

विविधाछपचतुरो ग्रहे मोक्षे च शिष्षितिः। 
स्थानत्रयविरोषज्ञो गम्भीरमधुरध्वनिः॥ 

नानारागविशेषज्ञस्ताङभेद् प्रयोग वित् । 
वरी जितश्रमो रकः कण्टस्वरविधानवित्॥ 

एुनःपुनश्य राज्ञस्तु प्रौढ चित्तोपरञ्ित. 1 
शिक्षितः सदुपाध्यायार्स्वर सप्तकभेदवित्। 
भककुर्टिपिभावज्ञः गायकः परिकीर्तितः ॥! 

भर तकल्प्तामश्चरी 



गायनरक्षणय् 
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नानार्प्िकयोऽवधारणपयो रागाङ्गरागम्रह- 
न्यासाञ्चषाखिखव सतुमाननिपुणल्जिखानङत्ताखवित् ॥ 

गम्भीरो मधुरध्वनिः शमयुतः स्वाघीनकण्डश्थिरः 

सदयो रागविरोषवेधविवुधः म्यादुत्तमो गायकः ॥ 
सोमराजदेवः 

गायनरक्षणम् 

प्रसन्धगान्रनिष्णाते विविधालयकारकः। 

सागरागाङ्गभाषाङ्गक्रियागेयोऽङ्गकोविदः । 

गायनो गीतज्ाखन्ञिमैण्यते सवंसस्मतः ॥ 
गान्धवेवेदे 

गायनी 
तारूण्यप्रतिमप्रपच्छचतुरा माधुयधुर्योक्तयो 

छाचण्याृतदुग्धसागरकजा रूपाघरल्नाकराः। 

नानाभावकलाकलापकलिताङ्द्धावितार्थप्रिया 

गयन्यो गदिता हि गायनवंरः त॒स्या वरपेणासुना ॥ 
कुम्भः 

गायनीटक्षणम् 

लय तालकलाभिज्ञाः खभावमधुरग्रियाः। 

रुद्ध दछायारगारक्तिप्रगरमा नवयोंवनाः ॥ 

गीतवाद्ययविदः इयाम रूपसम्पदखङ्कताः । 

गायन्यश्च प्रहास्यन्ते मूत्त स्मरजयश्रियः ॥ 
मोक्षदेवः 

गारुड 
तिर्यकमसायकपारदे पञ्चाल्नालु मुवि श्ठिपेत् । 

सम्यक्मरसाभे बाहू टौ ्रामयेद्रारुडी भवेत् ॥ 
अशोकः 

गम्यः तारः 

गाम्थेतःछेन गीयेत कारुण्ये मधुरे धवः ! 

भद्धिर्टिंसत्तमिर्वेणेरानन्दफर्दः खदा । 

चवुद्ैतो चिशामान्वस्तारोऽय गाग्येसंज्ञकः | 
गान्धवैवेदे 

मीतम् 
गीतं स्वरसमूर्हस्त गीतमिखभिधीयते । 

तदेवं करेश्चि्धिदरद्विद्धाठुरियसिधीयते 
॥ 

प्रवादि धातुरचितं विद्याद श्रल्ङ्तम् । 

गीतनृल्यादिषु प्रौढिः 

पदेन बिरुदेनाथ तालेन च विस॑जितम्। 

गीवमिद्युच्यते तदुज्ञः सामान्य गानमाच्रकम् ॥ , 
स्धीतसूर्योदये 

गीतगुणाः 
ग्क्त पूर्ण प्रसन्नं च सुक्ुमार्मलङ्कतम् । 

समे सुरक्तं सुरं शिष्ट विक्षिप्तमेव च ॥ 

गीते स्यादश्चधा वद्र सुव्यक्तं च्यक्तमिष्यति । 

दिश्यते पूर सम्पूण छन्दोरागसुपस्वरेः॥ 

` तत्परसन्न स्फुटाथ यन्निःसन्देदमगद्रदम् । 

सुमारे पुनगीतं कण्ठस्थानसतं मतम् 

स्यानतितय निष्पन्नमलङ्कुतमिदोच्यते । 

बर्णद्याने ख्ये सम्यक् साम्येन सममुच्यते ॥ 

सुर्तवह्टकीवैशः कण्ठध्वन्येकता मता । 

भृदुलावण्य संयुक्तं मधुरं शरुतिसोख्यदम्॥ 

कष्णे च तनीचे्दरूवमभ्यविरम्बितेः 

विक्र कथ्यते गीतसुशचैश्धारितं सद्ा ॥ 
सोमराजदेषः 

गीतेदोषाः 
गीतमद्यकतस॒दभ्ट शङ्कितं सानुनासिकम् ({)। 

विरसं काकस्वरं -.. स्थानवजिंतम् ॥ 

व्याकु ताखहीने च विषमादतमेव च । 

दिसते च विशिष्ट गीतदोषश्चतुरदश्च ॥ 
सोमराजदेषः 

गीतनृत्यम् 
गीतपात्रासवग श तद्धवेद्रीतनृत्तगम् । 

त + सोमेश्वरः 

भीतमृचासुगम् | 

गीतेन संगते यत्त॒ तद्रीतादुगयुच्यते । 

यत्तेन सहितं यच्च तन्यृत्तानुगमीरितम् ॥ 
सोमेश्वरः 

गीतनत्यादिषु प्रदिः 
यथा गीति सदा भोगः शिखरत्वे निषूपितः। 

तथा चये च तासां घु वर्तनं कटरोपमम् ॥ 

आभोगनर्दनि भोक्ता रमण्या मुख्यता बुधैः, 
(यान्यमी वपम्याथ्नाः प्रठीर्ति ना! ॥। कज 
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ददद्यो 
सानि दश्तूनि बाक्येषु क्छठयानीह् नाटके । 
तीनि सक्षणि गीतेन प्रयोञ्यानि अ्रयोक्तमिः ॥ 

वेमः 

गौतपर्षसा 

सर्वस्य दानस्य किखाम्ति सद्वा 
गायन्ति ये भक्तियुता ममापर | 

तैषां तु गीनोद्धवपुण्यसद्धया 
चेत्युक्छभीरोन पुरो भवान्याः ॥ 

यो वत्तिरोभिन सुखेन चापि 
शाच्यिन वा गायति गीतमान्नप् । 

सञ्जायते दघ सदसमीग 
पुरोगणः सर्वगणामणीपः ॥ 

हस्मीरः 

मीतमेदाः 

{नबद्धमनिवद्ध च सिश्र गीते ज्िधा भवेत्| 
सोमराजदेवेः 

गीतसाार्यम् 

वने चरस्ठृणादाऽपि घर ङ्गोऽप्यनुरागतः ! 
श्रत्वा गीत मतन्त्रश्रीदंत्ेऽसुन् सुखखाखसः ॥। 

सोभ्रराजदेवः 

शीताङ्ञानि 
जतःपरे त्रवक््यामि गीतानां वस्तुकेष्वपि । 
विवधेककवृत्तानि गीण्यद्गानि समासतः ॥ 

सर्वेषामेक गीतानां वस्तुऽबदयवेश्वपि । 
विवयेककव॒त्तानि त्रीण्यङ्ानि भवन्ति दहि॥ 

एकेकं तु विद्ायंका चीण्योजे विवधः स्मृतः । 
षट्परं चयपरं वृत्ते व्यङ्ग संहरणच ततत् 

वि्वधेककयोः प्रायो सन्द्रके तु प्रयोजनम् | 
नाग्थदाल्े 

गीतलक्षणम् 
अष्टमाषा परेयुक्तं खब्दद्चकारसंयुतम् । 
स्वरैः प्रायन्ति गीतमिदयभिषीयते।। 

भरतक्ल्परुतामश्चरी 

९.1 
गूः ५ 

६" द 

गीतिमेदाः 
प्रथमः डुदढगीतिः स्यात हितीया भिन्नका अवेत् | 

तृतीया गोडिका चेद रागगीतिश्वतुर्थिका | 

साधारणी तु विज्ञेया गीतिन्ञेः पञ्चमी तथः । 
भाषारीतिस्तु षष्ठी स्यान् विमाषा चैक सप्रसी ॥ 

सप्रगीत्यो भया प्रोक्ता ददाना मदं उच्यते| 

गीतयः पर्छ विज्ञेयाः शुद्धा भिन्नाय वेसर । 
गोदा साधारिता प्रोक्ता या्टिकन महात्मन ॥ 

इति दुगेशक्तिमतम्। 

प्रथमा मागधी ज्ञेया द्वितीया चापेमागधी | 
संभाविता वृतीया च चतुर्थी प्रथुखा स्मृता ॥ 

इति भरतमते । 

भोषा चव विभाषा च तथा चान्तर्भाषिका । 
तिखसतु नीतयः प्रोक्ता याष्टिकन महात्मन ॥ 

भाषागीतिर्विभाषा च मतङ्गनप्युदाह्ता | 
भाषागीतिष्तधेकेव शा्दृखमतसम्भता ॥ 

मतङ्कः 

गतेन दवत प्रीणनम् 
रराज वस्तुध्वनिना रमेसो गीतेन देवो मुदुरेति शम्भुः । 
रतो विरिच्िः किर त्ामगीलयः सक्ता सरम्बदयपि वीणिरायाम्। 

रभः 

गुस्गुम्फितः--अपाटः 
दक्षिणानामिकाङ्गष्वरनाभ्य सनक्रमात् । 
तथा रामकरोह्धासालनायते गुरुगुर्फितः ॥ 

म्भः 

गुरुतारः 
सदद्रयगुरद्ेन्द्र गुरुताले गुरोम॑तम् । 

कुम्भः 

भगूजेरीचतष्कलक्षणम् 
धपच्चमा महारा्री गूज्ञरी ताडितम्बरा । 
कऋषभांशन्यासयुक्ता निमन्द्रा गीयते बुधः । 

महाराष्री च सौरा गूजेरी विबुधमंता । 
परिपूणी भवेदेषाषमकम्पनसंयुता ॥ 

मध्यस्पुरणसंयुक्ता संपूण ताडितश्वरा | 
ऋषभारिग्रहन्यासा दाक्षिणात्या च गूजरी ॥ 
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सम्पूणंदराविष्ठी क्ञेया गूजरी हर्षदायिनी । गोरी 
एतस्या तस्मनद्राभ्या ऋषभस्ुरण भवेत् ॥ 1 प्छभिरघुभिर्गोतै । 

प्रहस्राः यौडचतुषटयलक्षणम् 
संपूर्णरामो दशाक्षी मध्यमादिः प्रकीर्तितः । सन्यः मां्चप्रदो गोडः कणाटपदलासिछतः। 
वसन्तभेरवी शुद्धभैरमी मादितः कमात् ॥ गान स्यादरीस्श्ङ्भारस्ठस्थाने नाडितस्वरः ॥ 

संपूपर॑माख्वीरागे गान्धासादिः प्रकीर्तितः । पद्जाशन्यास सयुः देखावालो रिपोक्षितः। 
नाटरागश्च सम्पूर्णः सष॑ड्जादिरदादटृतः ।। गेयो वीररसे विद्धिः पडजेनान्दैक्तितस्ठरः ॥ 

युखहारी च सम्पूर्णो प्रवतादिर्निगघते । एप प्रसिद्धिमगमतृ्ीयो गौड इलयपि । 
संपूणश्ाहरी प्रोत्तो मध्यसादिरुपक्रमः॥ निग्रदरारो रिपव्यक्तो गो बहुमन्द्रताडितः (2) ॥ 

५ ॐ 
बरखह॑सश्च संपूणों गान्धायादिः प्रकर्तितः। त॒रष्कशौडी प्रीरे स्यन्माद्वीयः स्मृतो जनेः। 
वसन्तः शुद्ध मंज्ञश्च सषद्रजादिरदाष्टतः ॥ द्राविदो निग्रंशस्तु स्फुरिते षडजपश्चौ । 

। गान्धागदिर...... -..- स्तोक % रामन्छिया शुद्धसंज्ञा मषड्् जादिरुदाहता । + स्तोक सौमाकिगो मतः ( ५ ५ 
वराटिका डुद्ध सज्ञा सप्डजादिर्दाहता । च 
पर्वं संपु्णरागाणां प्रहस्वर उदाहतः | | गोडमन्दारः 

सञ्गीतमकरनदे शुद्धौ सगौ मप शुद्धौ पक्लादिकौ मपौ पुनः । 
 मेयपदम् ` ्रिरुतिरस्यान्निषाधोऽपि मर्हारस्यापि मेख्ने । 

4 + 7 प] [1 करौ ड व ? 

अतोऽन्यत्रनितारते रमणमभ्रियेऽपि भ्थितम् | भ्रव गौडमल्हारक तोडीभ्रियखामिताः (१) ॥ 
त्रजामि सखि रोदिनीमपनयामि ख्ज्ामपि ॥ 

यन्नासने सुखासनस्तं ्याध्यातोद्रादने (१) ¦ गौडी 
गायन्ति गायकाः ग्वेरमाहूर्गेयपदं हि ठन् ॥ सत्रया घगरिक्ता स्याद्रीडी सवौङ्गमन्जुखा । 
चिन्तागोकाङ्करस्वेन वाक्ये चःभिनयेऽपि च। . गायकैतीयते साथ गम्भीरुणगुन्फिता ॥ 
विमूढाः खण्डिताः कान्ताप्तदासनमिहोच्यते ॥ 

प्रसरति दिनमणितेजसि विगकिततमसि प्रकाशिते नमसि। 
स्पनीताधररागे परय वयस्य समागते रमणम् ॥ 

प्रन्थोक्तविष्याभां प्रतिज्ञा 
नास्यदपेणसंगीतवही सङ्गीतरोखरम् । 
नास्यखेचनसङ्गीतकस्पवरक्ष निषूपयन् ॥ 

द्राषटप रत्रकोकष' भरतोक्तादिकं तथा । 
गोण्डली सङ्गीतसर्वन्वमिदं तनोति श्रीजगद्धरः॥ 

वाद्यः प्रबन्धेः कटिनेस्स्यक्तमेखादिमिस्तथा | 
रीतिः सान्टगसूडस्थेः प्रवन्वेश्च ध्रवादिभिः॥ 

लास्यभिरन्वितं यत्र नृत्तं यदूद्रतमानतः। 
स्वय गायति वाद्य च तनिव् वादयेत्खयम् ॥ 

लिवलीधारणं स्कन्धे भ्राम्यस्वं कुरुते सियः। 

कुम्भः 

ग्रः 

तव ग्रहस्तु गीतादिस्रोरं पू्कीतिं त । 
पच्चस्वर्परम्तार उभेरंशादिहेष्यते ॥ 

स गायन्तीर्वश्ञारीरा सैव स्यान्मूकक्रुण्टी । ग्रहाः 
गोण्डल्यां मण्डने प्रोक्तं तज्ञैः कणोटदेश्चजम् ॥ ग्रहास्तु सर्वजातीनामशाबत्परिकीर्विताः । 
गीतं साटगमत स्यःचयदुक्तं गोण्डलीविधौ। यः प्रवृत्तौ भवेदशः सोंऽञो प्रहविकस्मपितः ॥ 

कम्भः नास्पक्ालि 
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ब्रहाखिधा समातीतास्तथानागत इदयपि । 
वङ्क्षण च वक्ष्यामि नारदो मुनिपुङ्गवः । 
ब्रहातीते व्वतीतस्य ताखातीते स्वनागनः। 
समः सममः प्रो्तस्तालन्ेः पूर्वसूरिभिः ॥ 

सङ्गीतमकरन्दे 

भ्रमः 

समूहवाचिने। प्राम स्वरश्रयादिसंयुतो । 
यथा क्ुटुभ्बिनस्सवं एकीभूत्वा वसन्ति हि ॥ 

सर्वरोकेषु से प्रामो यत्र निद व्यवसितः 
. षड्जमध्यमसंजञौ तु दी मामो बिश्वुतौ किल ।; 

गान्धारं नारदो ह्ते स तु मर््ैने गीयते । 
सामवेदात् स्वरा जाताः स्वरेभ्यो मामसंभवः। 
दवावेती च इमो ज्ञेयौ षड्जमध्यमटक्षितौ | 

मतङ्गः 

भ्रामाः 

नन्यावर्तोऽथ जीमृतस्सुभद्रो प्रामकाख्रयः। 
षर्जमभ्यमगान्धाराख्याणां जन्महेतवः ॥ 

भरतक्त्पल्तामन्नरी 

्रामखरूपम् 
स्थाने याव तिथे यस्यां भवेतां षद्ूजमभ्यमौ । 
तावतिथ्येदसी ज्ञेया मूच्छैना मरामयोः कमात् ॥ 
मपधनिस्रिग सौवीरी 
गमपधनिसरि इरिणासा 
रिगमपधनिस कोपना 
सरिगमपधनि ड्ुद्धमध्या 
निसरिगमपध मी 
धघनिसरिगमप पौरवी 
पधनिसरिगम हृष्यका 

इति मध्यमग्राम मूरैनाः । 

ग्रामो 
षड्धजग्रामो मध्यमग्रामश्चेति । 

नाय्यशाल्े 

त्र यो.यदेश्चः स तदा वादी । ययोश्च नवकन्रयोद्ञ्चकमन्तरं 
न्योन्यं संवादिनो । त्था ः- षड्जपद्चमौ, ऋषभयेवरै, 
धारनिषाद्वन्ती, षड्जमध्यमा विति षड्जम्रामे। मध्यम- 
प्येवमेब । षडूजपश्चमवज पञ्चमूर्षभगेोश्ात्र सवादः । 

घटप्तखक्षणम् 

अत्र शोकः ; -- 

संवादो मध्यमम्रामे पद्वमश्र्षभस्य च । 
षड्जग्रामे तु षड्जस्य संव।दः पञ्चमस्य च ॥ 

नाव्यशा्े 

्ाम्यलक्षणम् 
नादस्सबन्धश्रतिको प्राम्यै च कठिनसवः। 

भरतकल्पखतामञ्जरी 

ग्टानिः- व्यभिचारिभावः 

तपोनियमनिन्दायासोपवासव्याधिष्ुसिपासासाधु सेवावि 
जन्तोग्छोनिः । 

अभङ्रः 

गरीषारेचकलक्षणम् 
पीवाकटिकराङ्कीणां चतुरो रेचकान् तरवे । 

प्रथङ्धग्धविवोधाय करणान्तमैतानपि । 

परोच्यते विबुधश्रान्तिर्रीवायाः कण्ठरेचकः ॥ 
मोक्षदेप, 

ग्रीप्मकालाभिनयः 

वायेरुष्णस्य नस्पश्चोत उ्यजनप्रहणादपि । 
सेदप्रसाजेनाच्चापि म्रीष्मकारे निरूपयेत् ॥ ॥ 

त्श; 

घ् 

घटलक्षणम् 
महोदरः सूपवक्तः सुपको मञ्जु घनः । 
चमेनद्धाननो वाद्य. कराभ्यां वाद्कैवै टः। 
पुष्करत्ितयप्रोक्तपाटवर्णं विराजितः ॥ 

कुम्मः 

पटसटणम् 
हुडकातः प्रायमरेदो यो घटः सः विविच्यते । 
एतस्य तूहली नद्धा दक्षिणास्यम्य मण्डली ॥ 
केल्या वामवक्तृस्य मण्डलो रजुयन्विता । 
गोक्रारपाटवणायो व्यते वाद्को्तमैः ॥ 
मुहुर क्षिणदस्तस्य मध्यमाङ्गछठयोस्तथा । 
मदनाक्ताप्रदेशचाम्यां घटनं धर्षणे तथा |¦ 

ए 

वव 0 [शि 

~ ~ 



धरिता 

सवीमिवामहसस्याङ्गरीभिः परिबाधते । 

वामाङ्गेन निष्प ज्यात्युक्तोऽयं धटसो मया ॥ 
कुम्भ. 

घेटिता- मदेख्वादनमागेः 
घटिता करनूढस्य बिषृष्टाङ्गलिमूलतः। 

सद्गीतनारप्यणे 

घत्ता- परः 

वा्तेऽध तिबन्धं चेत ञं काराय ततोधैकम् । 
वाद्येदनिबद्धे चेत् ख्नुद्धा करयुग्मतः। 
पुनरादय निबन्ध चेत् वा चत्ता तदा भवेत् ॥ 

कुम्मः 

धृननखुः- पाटः 

पारर्निरन्तरद्भ्यां पाणिभ्यां पाणिनाथकवा | 

ुयादननखे कायै निरन्तरघनस्वनम् ॥ 
कुम्भः 

घनमेदाः 
करतालः ........ जयघण्टा च क्तकः । 
धम्पिकापणवद्यं च घण्टा तोद च घ्रम् ॥ 
क्षम्पातार्श्चमभिरकतियुङ्गर एवच (१,। 
दादशेते मुनीन्द्रेण कथिता घनसंक्षिताः ॥ 

तन्न करसुपरुक्षणम् । | 
संगीतनारायणे 

। 

चनवाद्यमेदाः 

इदानीं घनवाद्यस्य क्षमो नामानि रद्म च । 
तारश्च कास्यताट्श्च जयघण्टा च भरी) 

उशगुरुः किरिकिटूथश्च कम्रा घधैरिका तथा ॥ 
सोमराजदेवः 

घनम्--वाय 
वाद्य तु यद्धनं प्रोक्तं कटापातङ्यान्वितम् | 
काटस्तस्य प्रमाण हि विज्ञेय तच्छगयरोगतः ॥ 

नायव्वशाने 

षधरिकामेदाः 
तत्ते धधैरिकावाये वहनिधैधरो मतः 
तस्य मेदाः षडेवात्र पडिब्राडस्तदादिमः। 

ततश्च पडवापश्च शिरपिस्यपि संक्ञिता॥ 

८३१ चत्रकन्यरूयनम् 

तब्रश्चाखगपाठटः स्यात्ततः रिरिभिरोह्वयः। 
ततस्तुखुहरश्ैति तक्म व्याक्षरेऽधुना ॥ 

चुत्ता- वायं 

वाद्यतेऽथ निनन्धं चेत् घोकाराधन्तताऽधेष्छम् । 
वादयेदनुबन्धं चेत् स्वु्या करयुग्मतः ¦ 
पुनर्य निबन्ध चेत् वाद्यं धुत्ता तदा भवेत् ॥ 

चुरम्बिताः 
जटं दोलायते यद्दभ्तार्थभृते चटे । 
गति लुठन्ति ये तद्वत स्थाया स्युधुखस्बिताः ॥ 

कुम्मः 

घीटक्षणम् 
भशदज्ाङ्गलो यस्याः परिषिद्धीदशाङ्गल । 

दैर्घ्ये सा घुरी प्चविंशत्या निर्मिख पठेः ॥ 

कण्ठे सूतनद्वयोपेता सुषिरदयसयुता । 
चर्मणा नद्धवदना सुसमा यमदैवता । 
वाद्या दक्षिणहस्तेन धृत्वा वामेन पाणिना ॥ 

च 

चक्रकुटूनिका 
कषितं चरण पञ्चाद्धामयित्बा च विन्यसेत् । 
ुट्रयेञ्च ततः स्थाने चक्रङटनिका मता ॥ 

चक्रफुद्रिता 
कुट्यित्वा तु विन्यस्य अमितो लुटि यदि। 
कुषवि्तोऽधिः पुनःस्थाने तदोक्ता चक्र कुटिता ॥ 

चक्रचन्धकरम् 
दक्षिणाह्धं समारभ्य षामाङ्गक्मतो यदा । 
भावर्जिंते पुनस्ताटाश्चक्रवश्चक्रबन्धकम् | 

सज्ोतमुक्ताबी देवेन््रह्ता 

चक्रवन्धसूपम् 
संहतस्थानभदे तु टक्ष्यरक्षणसं विदा । 
देवेन्द्रं" नटानन्दहेतुनेदं प्रदर्चितम् ॥ 
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यत्र बन्धाभिधं क्प नटनामतिदुस्तरम् । 
क्रषल्धान्तरेभवमङ्गानि मति वित्तमेः ॥ 

खज्ञ;तमकरन्दे 

घण्डसुःख्यभमार्दरूवखक्रधमरी- भवेत् 
कुम्भः 

च॒क्र श्रमारक्षृणम् 
लण्डसूचीं विष्यादौ यत आ्ास्यति च्वत् ¦ 
सा चक्रभ्मरी परोक्ता देरीभाखविश्चारदैः \ 

हम्मीरः 

चृक्ररर्तिनी 
प्राये बाहुयुगरं खमे चाद्ये सिना । द 

त॒त्र चेगश्लणतो विज्ञेया चक्रवर्विनी ॥ 
| कुम्भः 

चतुम्कोणनिङ्ड्िता 
यर्तान्निः कद्टितः पै पुरःपश्चाश्जिवेरितः। 
अंगमावात्पुनश्चापि पुरःपश्चात्तदान्यथा । 

स्थाने च कुद्िता सा स्याच्तुःकोणनिक्ुष्टिता ॥ 

चज्जुःपतरथेम् 
ऊर्म विलुठिवः पतै पञ्चान्मण्डखवद्धमः। 
बिखासेन चतुर्दिश्चु हेस्वो यत्र प्रवर्तेते ॥ 

नामिदेश्चस्रमीपद्य दुटयन्यकरे सति । 
पर्याया्रेत्तखदोक्तं चतुःपतार्थचालयम् ॥ 

चतुरश्रम् 
अन्तरं चतुरं प्रोक्तं चटुरश्च मनोहरम् । 

कुम्भः 

चतुरश्रः तारः 
तथा योनिद्रयै चान्न कीयेमानं निबोधत । 
-चच्त्पुरञ्च विष्धेयस्तथा चाचपुटो बुधैः । 
चतुरभस्तु विद्ञेयस्तारश्च्वरपुटो बुधैः ॥ 

नाव्यक्षाख्ञे 

्ुतुरभरदध्वा 

घ्रवेयं चतुरखा स्यास्सन्निपातचतुष्टया । 

सम्यात्रैककलाकायौ तारश्चेककरः पुन ॥ 

च्तुदन्त्यब् 

शाम्येककलखया प्रान्ते सन्निपातः करत्रये । 
लयः स्यान्मध्यमे गाम तदुदाहरण तरथा ॥ 

आदिनं धर्षितमदनमदं नागाजिनवास्तखमीश्चानम् । 
गङ्गाजखधीतजटाभारं तं दानवनाशकरं कम्दे ॥ 

भस्यां तु गीयमानायां प्रवाया सूत्रघृक् स्वय । 
शद्धारनार्यी सशोक प्रयुञ्जीत प्रसन्नधीः \ 

विप्रदीसः 

चतुरल्षटश्षणनरू 

अद्धहारोपयोगित्वादियत्ता मुनिना कृता । 
नर्तनादो समीप प्रायञ्चप्ती छताक्रयो । 
चतुरस्रो भवेदङ्गं वि रषे प्रोच्यतेऽधुना (?) ॥ 

मोक्ष देषः 

सितौ वश्वःपुरो देशे वक्षसोऽष्टङ्गलान्तरे । 
चतुरख।विति प्रोक्तो खगाडकर्षणे करो ॥ 

दम्मीरः 

चतुरस्रा 
सन्निपातेर्टकरेश्यतुर्भि रुपशोमिता 1 
चतुरा द्रूतरया पादे रष्टमिरङ्कका ॥ 

त्रष्ुभिः पद्निमाणि वक्ष्ये गुरुखचुक्रसम । 
धयो गुरुतुर्थश्च सप्तमे दशमस्तथा । 
एकादरश्च रघवः दोषाः वणाः कमस्िताः ॥ 

बिप्रवाषः 

चतुथेपताकम् 
केडटाबन्धौ करौ कृत्वाछिके सयेतरं करम् । 
वामे कृत्वा मूर कुयात्पताकौ च चतुर्थके ॥ 

| ऊम्मः 

चतुथेपुवः 

पुरतः प्रष्ठतश्चेव व्युत्कमक्रमयोगतः | 
वामदक्षिणयोनेन्य चतुधा य्न जायते । 
मण्ड़कस्य तदा मेदश्चतुर्थः कीर्तितो बुधः ॥ 

चतुदेन्त्यम् 
शरह्धुखारमा भवेद्रूल्मे कताजाठश्वरूपि णी । 

न्दे बाद्यको रूप चतुद् न्यमिदं मतम् ॥ 
कुन्लः 
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चतुद शरिरांसि 
घतमच्ितमाधूतमवधूते निङ्क्ितम् । 
विधुते कम्पितं मध्ये मुखमाकम्पितं तथा ॥ 

परिबाहिषमूरिक्षपं परावृत्त विरखोडितम् । 
प्राकृतं चेति विज्ञेय चतुरदैश्च विधं शिरः ॥ 

विप्रदासः 

चतुयैखः- तार 
चतु्यखो जगणतः प्टुतेन परिकीर्तितः, 
1515 कुम्बः 

चतुविंधयभ्यनायिका 
विचित्रसुरता प्रकटस्मरयोवना कोधे प्रगर्भवचना मध्य- 

मन्रीडा चेति। 
दभङ्रः 

चतुर्विध सश्र 
ततश्चतुर्विधं स्मश्र वक्ष्ये नास्योपकारकम् । 
शुद्धं विचित्र इयाम च तथा रोमश्चमियपि ॥ 

तत्र शुद्ध विधातव्यं पुरोघोऽमालयलिङ्धिनाम्। 
दिव्यानां च चृपाणां च तथा राजोपसेविनाम् ॥ 

शङ्गारिणां कुमाराणां विचित्र स्मश्र कल्पयेत् । 
तपस्विदुःखितादीनां कर्तव्यं स्मश्र॒ रोमशषम् ॥ 

चतुविधखराः 
चतुर्विधत्वमेत्तेषां विज्ञेयं श्रतियोगः । ̀  
वादी चैवाथ संवादी ह्यनुवादी विवाद्यपि ॥ 

नाटथश्चाश्् 

चतुस्करः 

कनिष्ठाङ्गलि निष्कामः प्रवेराश्च ततो भवेत् । 

कनिष्ठानामिकास्थान ततस्ताव्टसतरृतीयकः ॥ 

शम्यातान्छ्तु्थी तु निष्कामो पच्चमीच्रतः । 
घस्ताटस्ततो ज्ञेयो निष्कामस्तजेनीकृतः ।। 

कञम्याष्टमी ततस्ताखो नवमी तु का स्मरता । 
कनिष्ठिकाप्रवेशस्तु दशमी तु कटा भवेत् ॥ 

निष्करामश्चैव तजैन्या तदनन्तर मिष्यते । 
सनिपातस्तथान्ते च काद्राद्श्चको भवेत् ॥ 

55 

चन्द्रकान्तजयन्तो 

एष त्वावापविष्चेपन्यव धानेन पण्डितैः । 

विधिश्वतुष्छलेो ज्ञेयः प्रागुक्ताङ्गणिमिः छतः ॥ 
नाय्यशा 

चतष्कोणः 
कुष्टितश्चरणे पूवे पुरःपश्चान्निवेशितः। 
भिश्रमावरद्पुनन्धापे पुरः पश्चात्तदन्यथा । 
छरषटितश्चलितश्याने चतुष्कोणास्वकषटिता ॥ 

कुम्भ. 

चन्द्रः-- वारकः 

दत्रयै उटयै ताले चन्द्रसंज्ञे प्रकीर्तितम् । 
9 ० ०1} कुम्भः 

--गक्म्रहृहस्तः 

अधैचन्द्रकरः सोऽयं चन्द्रार्थ संप्रञूञ्यते । 
"रक्गारशेखरः 

चन्द्रकरा--तारः 
मगणं पत्यै रघुः । तारे चन्द्रकछा संज्ञे । 
555555। कुम्भः 

--वादयम् 
प्रवद्धैन्ते प्रलीयन्ते मत्राश्चन्द्रफखा इब । 
तार्ञन्द्रकलासंज्ञो यदि चन्द्रकला वदा ॥ 

केचिच्वन्द्रः खां प्रोचुद्ोत्िशान्मालतिकं ततः । 
द्विमाबा षोडशकखा बृद्धिद्वासयुता यदि ॥ 

तादृषी भिश्वतःषष्ठींकखामिदेक्षिणे पथि । 
पराहुन्द्रकखां नाम वाद्य वाद्यविश्ारद्ाः ॥ 

कुम्भः 

चन्द्रकान्तः 

 अ्धैचन्द्रं विधायादावथो मकरमाचरेत्। 

युकास्यदण्डपक्षाख्यं करौ जानुख्खरयोः। 
कुदे तैश्चतुर्भिः स्याइ्न्द्रकान्ताभिधः करः ॥ 

विप्रदासः 

चन्द्रकान्तजयन्तो 
अचन्द्रं करं कृत्वा ततो मकरमाचरेत् | 

शक्य दण्डपक्षौ च जानुदेशख्डाटयोः ॥ 
(^€ 

चतुर्भिहैस्तकैः प्रोक्तश्चन्द्रकान्तामिधः करः । 

वामे विधाय मकरं दक्षिणे चारचन्द्रकं।। 



चन्द्रिका 

भ्रामयितव। समं कुर्यासताकं दक्चपान्ेकरे । 
त्रिपताक तथास्पन्दे जयन्ते दस्तकों भवेत् ॥ 

चन्द्रिका एकताटी 

गुर्द्रय भवेय तारो छकितसंज्ञकः। 
चन्द्रिका चैकताली स्यात्तेन सोभाग्यद्ायिनी । 

चवपटता- व्यभिचारिभावः 

रागद्धेषमात्सयोदिजनितं चरतव चपछता । 

चरणोद्धवः 
स भवति चरणोद्धवः प्रयला- 

क्नमनमथोन्नमन इरिप्युपेतः। 

अ तिचछचरणाग्रदेश्मूर्वे 
य इह चरखाचरङपाष्णिभागजातः॥ 

चच्चेरीनृत्यम् 
दिपद्या वर्ण॑तालेन चचचेर्या बा मनोहरैः । 
सखाखगेतिमेदेश्च मण्डलीमूय सर्वज्ञः ॥ 
वत्र नयेः प्रनूयन्ति प्रप्रे वाखन्तिकोत्सवे । 
तालिकाभिरटकृष्टा .देशमाषाबिभूषिता। 
तदुक्तं चच्वरीनृय रक्रागन्छयानुगम् ॥! 

खटी 
उष्णावुच्छासनिश्वासो सशब्दो वक्तनिगेतो । 
चखावुक्तौ तु तो चिन्तोस्सुक्थरोकेष कीर्तितौ ॥ 

चह्ावणी - पाटः 

चलावणी तु सा यत्र मण्डली वायते यदा। 

चषकः 

कूपर पश्चटस चेस्स्यातां पुष्पपुटामिधे। 
तदा स्याचषको हस्तः पाणिप्रात्रे नियुञ्यते 4 

कुम्भः 

गान्धर्ववेद 

उ भद्र, 

कुम्भः 

कुम्भः 

ङ्म्भः 

८३४ चास्भरवणिक् 

चारी 
स्थान सिनिगेतिश्वारी दयानमाद्यन्तयोगेतेः। 
तत्रैकपाद्यनिष्पाद्या चारीशब्देन कथ्यते ॥ 

पादद्रयेन करण तन्नृत्तकरणास्प्रथक् । 
 रणस्स्यात्तिभिःखण्डो मण्डटं भाणकेक्लिमिः। 

चतुर्भिवां क्रमात्ताटे उयक्षे च चतुरस्रके ॥ 

चारीमेदाः 
पुरःपश्चात्सरा चारो तथा पाश्चाद्पुरस्सस । 

त्रिकोणचारी पश्चाच्च तथेकपदफुषटिता ॥ 

कऋमपाद्निक्कुट्ा च पाश्रह्यचरी तथा । 
प्वारी उमरकुट्रास्या मर्ह -कुषटिता ॥ 

पुरःक्षेपनिङ््न च पश्चातक्षिपनि्कद्धिता । 
प्चक्िपनिषुद्य च चतुष्कोणाख्यङ्ष्टिता ॥ 

मध्यस्थापनकुटरा च तिरश्चोनाख्यक्ुर्ता । 

प्वारी च प्रष्ठट्टुठिता पुरस्तास्टछटिवा तथा॥ 

अनुरोमविछोमा च प्रतिखोमानुलोमिका। 
सभपादनिकुट्र च नखकटूनिका ततः ॥ 

मभ्यचक्रतला मध्यद्ुटिता वक्रक्रुट्टिता । 

पञ्चरविंशतिसंख्याश्च कीर्तिता द्यर्थयोगतः ॥ 
कुम्भः 

चारीरक्षणमप् 
सृत्ते तु चारीप्राधान्यादेवे स्यादङ्गयोजना । 
नाय्य तु हस्तमुख्यत्वात्तान्येवाङ्गान्युपासते ॥ 

धथञ चरण चयेश्चारं चारं बहिः क्रियेत् । 
तथा दस्तोऽप्यभिनये कारंकारं व्रजेरकदीम् ॥ 

-अर्धंचन्द्रकसो नास्य करीम्रान्ते करी यते । 

पक्षवच्ित्तको यद्रा पश्चप्रयोतकः करः । 
कटीनिकटमध्यस्थो हस्तो नर्वनकर्मणि ॥ 

चारीसङह्यायां मतभेदः 
देशीभरसिद्धाः सन्यन्या्चतुःपच्चाशदूषिरे । 
मागदेशषगतत्वेन षडशी तिरिमा मता ॥ 

चवारुभ्रवणिका-- पारः 
बोावणीव विन्नेया चारश्रवणिका बुधैः। 
कमादा युगपत्पाटेः पाणिभ्यां सरिभिः कृषेः ॥ 



८३५ 

स्ाद्रयत्रमतो ज्ञेया पाटोपाधिवञ्ञाद्यथा । 
५, ६. [२१ 

शुद्धेः पाटः कृता शुद्धा वितेश्चि त्रः मता सताम् ॥ 

¢ 

चायः 

भादौ समनखा तियेड्यखा च रथचक्रिका । 
ततो नूपुरविद्धा च सराखा च कुलीरक ॥ 

करिहस्ता कातरा च विरिष्टा पा्णिरेचिता। 
-ऊरुत्रेणी तलोद्रत्ता ततश्चाप्युरुताडिता ॥ 

€ 

६रिणलासिता तियेकच्िताऽप्यप्ुन्रिता । 
सख्चारितोरछुख्िता च स्फुरिता च मदालसा ॥ 

अधेमण्डलिका स्तम्भकीडनी .तख्द्रीनी । 
सद्खिता पराबृत्ततलखा छद्धितजङ्किका ॥ 

इति देरीगता भोभ्यश्चायेः षड्तिर्म॑ताः। 
विदय॒द्धान्ता च विक्षेपा पुरक्षेषा म्रणष्ट्टुता ॥ 

भ्रमरी दण्डपाद्ा च जह्काबत्ताद्धिताडिता। 

अवक्षेपा तथाखाता जङ्खालङ्कनिका तथा| 

रिद्धा चान्दोछिता सूची भ्रमरी चेस्यनुक्रमात् । 
भाकारिक्यः पश्चदशश्चायेसतज्ञेः प्रकीर्तिताः ॥ 

ताः सवां मिकिता एकचत्वारिशदुदीरिताः। 
मगेदेश्चीगताश्चार्यो मिङिताः स्युखिसप्रतिः ॥ 

@ ॐ 

चारीयै च चरेधोतोरणयुटांडःषि जायते । 
भावे तत्साधकतमं चरणो हस्तकाल्तितः ॥ 

समाचरणजङ्खोकूकरटिनिष्पाविता शिया । 

चारीति कथ्यते वज्ज्ञस्तद्धेदानमिदभ्महे ॥ 

अडघ्रणेकेन निष्पन्ना चारी चर्ये च कथ्यते । 
चरणद्रयनिष्पन्ना चारी करणयुच्यते | 

एतच्च करण वत्तकरणेभ्यः परथद्धतम् 

शरणत्तय निषप्रन्ना चारी खण्डमिति स्मरतम्॥ 

खष्डेखिमिश्वतुर्भिवं चारीमण्डरमुच्यते । 
खण्डेखिमिमेवेत्रासे चतुर्भिश्तुरसखकरे ॥ 

सेय चारी द्विधा ज्ञेया मोमीलयाकाञ्चकीति च॑। 
मार्गे षोडश भूुम्यः स्युराकशिक्थोऽपि षोड । 
देद्योऽपि द्विविधा मोस्य आकारिक्य इति क्रमात् ।। 

विप्रदासः 

चार्यपाज्गानि 

चार्द्भविनियोगः 
सूये नाल्यगतौ वेषः प्रयोक्तव्यो मनीषिभिः । 
प्रधा यो यदा यल हस्तपादोऽथवा भवेत् ॥ 

सोऽग्रे तद युगोऽन्यः स्यात्साम्ये तु खमकार्ता । 
यतः पादस्ततो हस्तो यतो हस्तस्ततसिकः | 

चरणानुचराण्याहुरङ्गानि किटसुरयः 
एवं चारी प्रधानस्वे स्यादृङ्गविनियोजनम्॥ 

प्राधान्ये हस्तकानां तु हस्तमङ्गान्युपासते । 
वारं बोरं यथा द्याया चरणाः श्रयते महीम् । 
कारं कारं करद्रन्द्रे चाश्नाम्यति करटीतटे। 
अधेचन्द्रः करो नास्य संश्रयेत कटीतरम्। 
पक्षप्रयोतको नृये पक्षवश्चितकोऽथवा ॥ 

तिप्रदासः 

चा्यादिव्यायाममेदाः 
चारी च करण खण्डो मण्डरं चेयनुक्रमात्। 
चारी भवेदेकपादनिष्ठया गतिसन्ततिः ॥ 

करण नाप तरप्रोक्तं या चेष्टा पादयोद्रंयोः। 
ग्यायाम एव संकषिप्रस्स नूयकरणात्पथक् ॥ 

खण्डसिभिः स्यात्करणै्व्यायामो मभ्यमस्त्वसौ । 
त्निमिश्चतुर्भिवां खण्डर्मण्डट पण्डितैः स्मृपम्॥ 

एष प्रोक्तस्तु विस्तीर्णव्यायाम इति कोविदैः । 
खण्डेखिभियेतश्चेतच्यश्चताले भ्रयुज्यते ॥ 

अतुःखण्ड मण्डर 8 ताले स्याच्चतुरश्रके \ 

अधिकैरपि वा खण्डैर्मडटे तद्विदो विदुः । 
तन्मण्डटं भिश्रताङ् प्रयोऽय मानवेदिभिः॥ 

वेमः 

चायुपाङ्गानि 
यतः पादस्ततो हस्तो यतो हस्तप्ततस्िकम्। 
पादयोर्निगेमो यत तत्रोपाङ्धानि योजयेत् ॥ 

चारीं विधाय चरणः श्रयते भूत यथा | 
तथा हस्तेप्यभिनये विधायश्रयते कटी ॥ 

शधचन्द्राभिधो हस्तो नस्थि करिसुपाश्रयत् | 
प्ररवद्छितको नृत्ते पक्षभरद्योतकोऽथवा |] 

मुख्यत्वेऽङ्गानि चासोणां चरणों समुपासते । 

हस्तकासा ते गस्यन्वे सम्मार्गे ।। 



चा किमेदा 1 

चरणो वाथवो हस्तो यो यदा मुख्यतां व्रजेत । 
तं छयातपुरतस्तस्यायुगम्य तु जोजयेत् । 
छष्छणानि ऋमात्तासां चारीणामभिदमभ्महे +, 

विश्टासः 

नारि मेदाः 
यतिरोता च गजरो ठ्यापकः ्जतिभाषणः । 
पाटचाङ्िस्तथा रुद्रभाषणाः कमस मताः ॥ 

चालिसंमवाः 
रम्यविश्रान्तिनिवाहस्तद्यताश्चाङिसम्मवाः । 

चिलम् 
गतिस्तियङ्छयसा यच करय चरिपताककः १ 

तारश्च मदधिकासोाद एतञ्िच्र प्रकीर्तितम् ।। 
सज्गी तमुन्क।वरी देवेन््रकृतां 

चितकरणस् 
स्वरः सहस्तपाटेञ् मुरजाश्चषरजैः पदैः । 
उद्भादध्रवकच्मै स्यातां तचिच्रकरणं मतम् ॥ 

मोक्षदेवः 

चितचताखः 
चित्रेऽणुः स्यात् । 

०.५ ङम्भः चिलनरलक्षणम् 
भ्रोष्कतस्िन्ननयो नदी च रब्वने भाषादि वित्तन्त्ववित्। 
यित्तज्ञञ्च चतुर्विधािनयविन्नाच्यागसे पारगः ।; 

कम्भः 

चिलपदम् 
आ्ाकारमपि कान्तस्य पयन्ती कानपीडिता । 
यत्र श्यति दुश्ित्ता भरिया चित्रपद दहि तत्| 

यथभाः- 

क्गन्तं चिच्रफटे विरच्य विदधेयावत्तदाखापनम् 
लञ्धो जीवनवासरे: कतिपयेसत्यक्ष्यामि न स्वामिति। 
तावन्मञ्ननतार्वाष्पसलिरेः संभिन्नचित्राश्चरम् 
क्षो दस्वेदकपाटकोरिघटितं कण्टे विरीष वचः |, 

कुम्भः 

< २६ छ दस्वती 

चिलपद रक्षणम् व्यसः 
यत्र त्रियाक्रततिं दा विनोदयति मानसम् । 
मदनानखतप्नाङ्गो तचिच्रपदसमुच्यते |! 

त्तर लादवरी 

न्निलपाटः 
अमरा्च्वितच्येति चितपारद्वयथ परम् । 
तच्र स्यद्धमरो नाम चातो चङखितमद्तः।. 

तेन च्रियते यत्र विक्तपारो मनीषिभिः ॥। 
कुग्मः 

चिलाभिनयः 
धङ्गज्भिनयस्येव या विचोषः कुष्वित्कचित् । 
अनुक्त उच्यते विल: सवचिच्राभिनयः स्ततः ॥ 

कुम्भ; 

चिन्ता- व्यभिचारिभावः 
अ भीष्टाभ्रास्िषननितध्यान चिन्ता । 

साभङ्खरः 

चिचुक्ारोपणा--कट 
करत्वा प्व दिसछासकेषु विलुकं व्च सीत्कुर्बती 
हस्तांधि दयजां = पुष्ठपदवी यानेन नीत्वा पदो । 
आस्याम्रं पनराकडय्य सजल पाच्च च ताभ्यां नैः 

या मूर्धि न्यसतीति यत्र निपुणं प्रोक्ता कला चेघ्युकी ॥ 
नागेन्द्रस गीते 

चूणिका 
गीर्बाणवाक्यरूपेण गेया चे चूर्णिकेरिताः। 

भ रतकल्पलतामज्ञरी 

चोक्षस्थायः 
श्निग्धो रूक्षत्वरहिता ध्वनिर्येष्व त ट ङ्यते । 

स्निग्धाः स्थायास्तु ये म्रोक्छाः चेश्चस्थाया प्रकथ्यते ॥। ॥ 
यु ह 

= 
ऊण्डणखक्षणम् 

कःयांदादय विसु तु येन तच्छण्डणं मतम् । 
सोमराजदेवः 

छन्दसखती-- खा 
अथ छन्दस्वतीमेतां बध्ष्ये टक्चणसंयुताम् । 
प्व कामगणश्धिको रतेरेन्ते च मान्मथः॥ 



छन्दसः 

एव पादत्रयं यस्याः सोक्ता छन्दस्वती बुधः । 
सवास्वेरासु सौ माग्यजौयधैयादिवमैनम् । 
गणादेरूनताधिक्यादेखाभासा इमे सताः ॥ 

छान्दसः 

छान्दसः स तु विज्ञेयो प्रामीणजनवछभः । 

छायाः 
रागाय: स्मरताः ये ते रागे छायान्तरं शिताः 
अन्यच्छायाप्रवृत्तौ हि निय रागांशवेदिभिः। 

गाम्भीय चैव माधुयं घनत्ये येषु दशयते । 
मन्द्रस्थाने स्वरस्येते छायाः पू्ैरुदीरिताः ॥ 

छेवाडी भाषा 
यष्टिकः पुनराचष्ट पृष्मितां समश्वरम् । 

ज 

जकरि 
कोमख्गेयेद्ा नल भ्रमयादि विराजितम् । 
सशाब्दा च क्रिया यल घरवसंपादिभेदतः। 
यत्र चेष्टाविरदहित तन्नृय जक्रिर्मता । 

जगडीनृत्यम् 
पुच्छपुच्छकरौपान मतो गीते ख्भाषया । 
तुरुष्कौ नृतो यत्च तन्न जगडीति च ॥ 

सङ्गीतनारायणे 

जद्धारङ्कनिका 
ईषदाक्ुश्चित पादमन्यपादेनं लङ्घयेत् । 
गगने चेत्तदा प्रोक्ता जङ्खाखङ्गनिका बुः ॥ 

जङ्कावर्ता 
बहि भेमस्य चरणस्याङ्घेरन्तभ्रेमस्य च । 
तट करमाजानुपाश्च जानुप्रे च निक्षिपेत्। 
जङ्धावतां तदा प्रोक्ता चारी चानर्तचञ्चुना ॥ 

मोक्षदः 

ऊुम्भः 

कुम्भ; 

कुस्भः 

कुम्ब: 

म्भः 

कुस्म, 

८३७ 
जनरलक्षणम् 

जयः - मण्टकः 

रषुशरुल्घु्त्र स तालो हंसकः स्मृतः ¦ 
ताङश्चाय रसं वीरे कर्तव्यो जयमण्ठकः ॥ 
हं सक्ताः । ऽ । गान्धर्ववेद 

जयपषण्टामह्छरीरक्षणम् 
कायां कीस्यमयी प्रान्तरिद्रद्यगुणान्विता । 
पिण्डे त्वेकाङ्गसमइत्ता जयघण्टाकरायता ॥ 
कोणेन वादयेतां देङ्कार क्हुरभ्वनिम् । 
एवैव निग्रपथेन्ता पिण्डे न्यूना च भरी ॥ 

सोमराजदेषः 

जयन्तः 

विधाय वामे जकरमर्घचन्द्रश्च दृक्षिणे। 
युगपद्धमयिस्वेतो पताकं दक्षपाश्ैके॥ 
त्निपताकं तथा स्कन्धे रचयेद्यव्र नरसकी । 
तत्रोक्तो वृत्ततत्त्वज्ञेजैयन्तो नाम हस्तकः ।। 

विप्रदप्सः 

जंय श्री ‡-- 1 

जयश्रीः रगणाद्धोगः । 
915 | ऽ म्भः 

जजेरपूजा 
ततो बिघ्नविनाश्ाथ जजेरं परिपूजयेत् । 
पच्चपर्वयुतो वंशो अजेर: परिकीर्तितः !' 
ऊर्वपर्वणि शुः स्यात् तदधो नीख्वर्णकः। 
ततः पीतस्ततो रक्तश्चिलवर्णस्ततःपरम् ॥ 
सर्ववर्णपताकाभिः सर्वतः समलङ्कृतः । 
धच्र विन्नविनाशचार्थे पितामहसुखैः सरे: ॥ 
नि्मितस्त्वे महावीयों वज्रीमारो महातनुः । 
रिरस्ते रक्षतु ब्रह्मा सर्वदेवगणैः सह् ॥ 

द्वितीयश्च हरः पर्वं वृतीयक्व जनारनः। 
४३ धि थ च कुमारस्ते पञ्चमं पन्नगोत्तमः ॥ 

४. सङ्गीतसबैखम् 

जजेरलक्षणम् | 
अथेदानीं जजंरस्य छक्षणे तु मयोच्यते । 
चेतश्चितो समुत्पन्नपुष्यनक्चन्न योगतः ॥ 



जजेरश्षोक ष 

& 

वेणुप्राह्य प्रयतनेन जज॑राधं प्रयोक्तभिः । 
षडङ्ग खं भवेदस्य मानमश्टोत्तरं शतम् ।' 

पवाोणि पश्च चत्वारि प्रन्थयस्तारमात्रतः। 
कवि 6 रन्यवत्तृखस्तथा ॥ 

गन्धमा्योषचाराय रुषास्यो जजर बुधैः । 
पूर्वरङ्गे सूल्धारधार्योऽय वि्रशान्तये 

दण्डकाष्ठे भवेत् वैय कापित्थं वंशमेव वा ¢ 
त्रिभागचक्रक्रीडादिसर्वदोषविवर्जितम् । 
धारयं विदृषकेणेदं प्रयोगे नाट काश्रये ॥ 

के 

जजरश्टोकः 
पुनरन्यं पठेत् शोकं देवतत।याः प्रसादक । 
नय जञ्ञरं दण्डं तदुदाहरणं यथा॥ 

अभिनवस्रगमदतिरखकः कर कृतकमनीयवेणुमुखः । 
मधुरं व्रजेषु गायन्नव्यादव्याजसुन्दरः शीरि: ॥ 

बिप्रदास ¢ 

जज्जेराख्या नान्दी 
नान्दी पदार्थविस्तारश्मोका जजेरसंज्ञकाः । 
गदित्वा जजेरश्टोकं पठच्छुष्कापद्ष्टकम् ॥ 

विप्रदासः 

जरद्धिना | 
कामपि भ्रमरी कृतवा संहितसथानमाश्रिता । 
करौ कृत्वाङ्पद्मास्यावखतौ यत्र पादयोः ॥ 
नीलया केमेणैकदा चाकम्पयेदच्युतादिव । 
जखङ्धिन्नावधाताख्यः पाणि मुकरुसज्ञिकम् ॥ काः 

| भरोरुः 

जल्नयनम् 
जटश्नामपदे तत्स्यादासने जटशशायनम् । 

| ` “कुम्भः 

जातयः 

तास्त्वहं वतैयिष्यामि न्यासापन्याससंयुताः । 
षाड्जी चवार्षभी चेव धवती सनिषादिनी ॥ 

षड्जोदीख्यवती चेव तथा दे षडूजकेरिकी । 
षडजसमभ्या तथा चेव षडूजग्रामसमाश्रयाः ॥ 

अत उध्ये प्रवक्ष्यामि मभ्यम्रामसंश्रयाः। 
गान्धारी मध्यमा चेव गान्धारोदीच्यवा तथा 

जातिरक्षणय् 

पच्चमी रक्तगान्धारो तथा गान्धारपच्मी | 

मध्यमोदीच्यवा ये नन्दयन्ती तथेव च । 
कामारवी च विज्ञेया यथान्ध्री कैरिकी तथा ॥ ॥ 

नारथश्ाल 
खराक्नः पाश्रज्ञश्च मृखल्ाणाऽथ लटक: । 
धबशीयधनश्चेति जातयः षड्दीरिताः ॥ 

सङ्गीतसूयोदयः 

चतुरखस्तथा उयश्रः खण्डां सिश्रस्तथेव च । 
सङ्कीणौः पक्व विज्ञेया जातयः कमर बुधैः ॥ 

कुम्भः 

जातिः कर्णे रसे 
निषादोऽरे तु नैषादी गान्धारे षद्भजकैरिकी । 
करुणे तु रसे कायां जातिगौनवि शारदः ॥ 

नाघ्यशान्े 

जाविक्रमः 
दरथङ्गे तारावली जातिः प्रोक्ता उयङ्गेषु पावनी । 
दीपनी चतुरङ्ग स्यात्पच्चाङ्गषु प्रमोदिनी । 
घडद्वेऽन्वर्गभां स्यादिति जातिक्रमो गतः) 

सोमराजदेव 

जातिः बीभत्से भयानके च 
भवती धवतांशे तु ब्रीभत्से सभयानके । 
धुवाविधाने कर्तव्या जातिगीने प्रयत्नतः ॥ 

नाच्यशाले 

जातिरक्षणम् 
स्यातषद्जमध्यमाभ्या निवत्त षड्जमध्यमा जातिः । 
गान्धारीषादजीभ्यां संयोगारषडजके शिकी चापि ॥ 

षाड्जीगान्धारी्भ्यां घैवदया चापि या विनिष्पन्ना । 
संसगोदिङ्घेया सा षडजोदीच्यवाजा तिः ॥ 

घाद्जी गान्धारी पच्चमी तथा धेवती च खलु जातिः । 
गान्धारोदीच्यबतीं जातिं निर्वतयन्त्येताः ॥ 

गान्धारपद्चमाभ्यां मध्यमया विरचिता च धवन््या | 
जातिः सा मभ्यमोदीच्यवती सद्भिः सदाज्ञेया॥ 

गान्धारीपञ्चमयोः सप्तम्याश्चैव रक्तगान्धारी । 
गान्धायाषिकाभ्यां सञ्जायते जातिः ॥ 

योनिस्तु नन्दयन्त्यास््वाषमिका पद्मी सगान्धारी । 
कामारी निषादी साषमिका पञ्चमीं कुयुः । 
पेबलयार्षिकाभ्मां हीनं खलु कैशिकीं इयः ॥। ू 

मट् यश्चाज्ञ 



नातिः ८२९ 

जातिः - बीररद्राद्धतेषु रसेषु 
षाड जास्वार्षमिकःा चेव सखस्वराहिपरिपहात्। 
वीररोद्राद्धतेष्वेते प्रयोज्ये गानयोकतमिः ॥ 

नाय्यशाज्े 

जातिसाधारणम् 
जातिसाधारणमेकांश्चानां विहोषाललातीनां तु समवायात् 
लक्षेण संज्ञा इति । 

नाटथशान्न 

ज्ातीगांरकः 
गोत्वादय जमां जातिं समाश्रि प्रवर्तिता । 
कणीटाद्याः सजातीयास्तेष्वेकांडोपरत्र यः। 
स जातीयाशको सोऽत्र विज्ञेयो रागवेदिभिः ॥ 

कुम्बः 

जातिरेक्षणम् 
बालेनालुगतज्ञानृत्वष्टाद्ञधाशितम्। 
महासाम।न्यमियेता जातयः परिकीर्तिताः ॥ 

शुद्धत्व विकृतत्वास्यविभेदेनात्मनैव हि । 
जन्यत्वं जनकत्वं च भवन्त.इति सम्मतिः ॥ 

शुद्धानां तत्र शुद्धत्वं विकृतत्व च सम्मतेम् । 
भन्यासां विक्रतत्वै हि तद्रे वित्नियते सुरम् ॥ 

षडूजथां तु धस्य मन्द्रल्वम।दतं हि पुरातनैः । 

म्रदुतवान्मेःदकत्वाञ्च मन्द्रो यन्मोद्ने सुदे ॥ 

तारेयल्छावनार्थस्य तारस्तारयति स्वरान् । 
धापावयति तस्पू्णं मध्यो मि श्रवहपवान् ॥ 

षादूजयामेदास्तेषु चष्ट पूर्णता परि वर्जितौ । 
सप्रान्यलश्चणेर्हीनाः ष्राङ्जया षाडवमेव तत्॥ 

षाडवौडवभेदेना्षभ्यादिषु च षटुस्तपि । 
म्रतिस्वमष्टावधिकास््रयोर्विंश्चातिरिक्ततः। 
एवं ते विकृता मेदा वह्िबाणभुवः स्पृताः ॥ 

कुम्भः 

जानुगतम् 
जानुनी भूमिसंस्थ चेत्स्थाने जानुगतं तदा । 
हासे देवार्चने दीनयाचने मगदशेने । 
छद्धप्रसादने चेतस्छुषन्तवत्रासने तथा ॥ 

सडप्पणी 

जारुमानम् 
कीडाताखनुगं बारक्रीडासाधन चक्रवत् 
गतीनां यत्र संकोचप्रस्ारौ नेमिरीरितम्॥ 
समा च विषम सूची शु स्यान्मभ्यमानतः। 
शादितालेनचे्ठिज्ैः जारुमाने तदोदितम्॥ 

भादितारः-- 
दक्षिण पादमेकं चेडोख येश्चलितं वपुः । 
खधुशोखरतालेन मुहू तदच्यते ॥ 

जारुमानकम् 
ठटकुटस्थानके सथित्वा खण्डसुच्यास्यमाव्रजेत् । 
ततो मण्डिश्नमरिकां कृत्वा दक्षिणवामतः। 
चतुर्दिक्षु गतिर्यैत तदुक्तं जारूमानकषम् ॥ 

सङ्गीतमुक्तावटी वेवेन्कता 

जाबात्रहस्तः 

मयूरो दक्षिणे हस्ते भ्रमरो वामस्तके । 
जामातरि नियुञ्येत करक्म विशारदैः ॥ 

भरतकल्पक्तामशरी 

जुगुप्सा 
भहशवस्तुश्रवणादरैनादपि जायते । 
या चित्ते विछृतिः स्वस्पा जुगुप्सा सा निवेदिता ॥ 

जोडणी -- पाटः 

अयुखोमं विखमाभ्यां तदधोधे्विसेदतः। 
खण्डताखाश्च पाटाश्च योज्यन्ते जोडणी तु सा॥ 

कुम्भः 

ज्येष्ठः 
द्विमाबान्मध्यमयेव अयेष्ठमि यमि धीयते । 
मध्यमस्य विधानेन न्यासाश्च हिगुणाः कलाः। 
सन्िपतिर्निपातेश्च तेषां वस्तु प्रकीर्तितम् ॥ 

नाटथशान्ञि 

र 

क्ञरप्पणी--षरः 

सा स्यात् ज्ञडप्पणी यस्यामादौ मध्येऽवस्रानके । 
वान्ते सर्ववबायानि नानावायेरनेकथा ॥ 



ञ्म्पक् ५ 
८ 8. 

द्लम्पक! -- तारः 

द्वि्द्रादशव्णाङ्धिस्तासो वै चंपको भवेत्। 

वीरश्ङ्गाररसयोजपङ्जनपमङ्गरः । 

द्रतद्वयै विरामान्तलेधुनेकेन ञम्पकः ॥ 
गान्श्वैवेदे 

द्म्पातालः 

द्रतद्वयं विरामान्तं रघुनेकेन संयुतम् । 

वम्पातालो भवेत्तेन गेयः शान्तो बुधोत्तमेः॥ . 
गान्धर्ववेद 

ञजम्पानृत्तम् 
दवम्पातारे गीयमाने मभ्यमानेन नर्तकः । 
यदि व्रयेत्तमे देवं दृरपादप्रसारणम् ॥ 

लसत्कङसेखछास्यागै यो नटः पाणिभिस्तदा | 

मम्पाताखादिचत्तं स्याकलखासेरन्तरान्वितम्॥ 

ब्ह्टरी | 
भष्टावशा्कखे यस्याः परिधिः द्वादशाङ्गुख । 
द्ये सा श्री पञ्चविंश्या निर्मिता परेः ॥ 

कण्ठसृबवदरयोपेतसुषिरदयसंयुता । 
चरगानद्धवदना सुसमा यमदेववा । 
वाधा दक्षिणहस्तेन धृत्वा वामेन पाणिना ॥ 

कुम्भः 

ञ्कृति ¦ -- तष्छः 

छपाभ्यां दैकृतिः प्रोक्ता । 
| ऽ कुम्भः 

हपा- तारः 
रुघुरेकोऽलुद्रते च द्रुतमेकं च यव वै । 
चतुरश्रष्सप्तमात्रा द्यपातालस्स उच्यते ॥ 

भरतकल्परुतामन्ञरी 

टम्मकी 
चर्मणाकृतदण्डेन वादयते वरिभीषणम्। 
एवे विधा चया छवी टम्मकी सा प्रकीर्तिता; 

सोमेश्वरः 

इकुटीरुकषम् 

टकिणी-- वाचः 
कर्तव्या टाकणी वादौ तयोद्धेदद्य मतम् । 
ौडा चकसरा चेति तयोटेक्चषणमुच्यते | 

टाकिण्येकमरा चेति तथेकसरटाकिणी । 
जीडेकसरजाडा च तथैकसंरजोडकः ॥ 

 जोडाबाद इमे मेदाः प्रथक् च दयगोचराः। 

तवर सा टाकणी ज्ञेया यस्तारेषु कलादिके। 
श्रमस्य बहनीं कतवाभीष्टताख्ख्यानुगः ॥ 

कुम्भः 

| 

क्त 

द्ादशाङ्कख्देष्यौ च मनाड््ये कडा च या । 

अधाँङ्गकमिता पिण्डे स्यातामष्टाङ्गले मुखे ॥ 

वदने प्रवि विस्तारशङ्कवस्ताञ्जनिर्सिताः । 
तन्तरीभ्यां ठावधःशाकुदधवृष्व यन्लणाय च ॥ 

तन्त्यो न्यस्येत्तजा पुष्टये तृणनिर्मिताम् । 
दोषमत्र हुड्कायत् पाटवणांदिकं सतम् ॥ 

कोणोऽस्या वादने प्रोक्ते दादशाङ्गःलदेष्येभाक् । 
अस्याः करेण कोपेन केचिदूचुः प्रवादनम् ॥ 

द्ण़तिः करघातेन जायते छुड्पेन तु । 
घटस्तडोडगिश्चेति मुख्याः प्रोक्ताः पुरव तु ॥ 

निगो कखरटारचेति देवता विन्ध्दवासिनी। 
त्रिधा सा भिद्यते तत्रोत्तमायं भेद माश्चिता॥ 

उत्तमा तृक्तमानेनाङ्छोना मध्यमा स्प्रता। 
अङ्घलद्धितयेनोना उक्षो प्रोक्ता कनीयसी ॥ 

कम्पः 

उकुली रक्षणम् 
कांस्येन दन्तिदन्तेन गोविषाणेन वा भवेत् । 
डक्षली दैष्यैमानेन सिता पच्वभिरङ्गलेः ॥ 

भवेतां वदने तस्याः सम्मते चतुर ् छेः। 

मेषायाप्युदकी मध्ये स्स्वेवक्तसमन्विते ॥ 

कास्यजे लोहजे वाथ ताम्रे बाथ ते प्रथक् । 
पच्चरन्धरे तथोदस्या छिद्र विन्यस्तदोरकेः ॥ 

निबध्यते दृढं सतरेस्तथा.....  । 
नातिश्थ नातिगाढं मध्यसूत्रे व्वनामिकम् ॥ 
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विन्यस्य मध्यतजेन्यौ निदृत्ते वक्तसंयुते । 
अन्यस्मिन् बदनेऽङ्गषठे विन्यस्य मद नान्वितम्॥ 

निधायाञ्जनिकामेकां उक्रलीं वादयेदुयः । 

चव बरं बुपाट वर्णसंयुतां सर्दलोदितेः । 
पाट बर्तैयुतामेतां बादययमिलयपरे जगुः ॥ 

कुम्भः 

उमः 

वितस्तिद्धितयायामो वितस्तित्रितयं तथा। 
सत्रयङ्खर तु परिघो व्टीव्रख्यसंयुते ॥ 

दादशाङ्गखके वक्ते प्रयेकं कवङद्रये । 
निबद्ध कि .--मण्डलीयुतमेत च | 

दधानः क्षाममध्यश्च निबद्धस्तव्र दोरकैः। 
दधानो वाद्नस्याथ मञ्जरं गोकद्रयम्।। 

भञ्नीप्रान्तसंबद्धसिक्यकेन विनिर्मितम् । 
मध्ये विधूय हस्ताभ्यां वादयो उबडबा्षरेः। 
वर्णे; कखरदैर्वाथ उमरुवाद्यते जनैः ॥ 

कुम्मः 

डमरः 

द्रादशञाङ्खका दैर््यमुख्येस्या्टागुठे मते । 
मण्डलीयुगरोपेते नद्धव्ये श्षणचर्मणा । 
मध्ये तु गाढतां नीतेः सुचः सूत्रदोरकेः। 
मध्ये स्याहोरकद्भ्द्रं दढवाद नदते ॥ 

स्यातां तत्परान्तसंटगनौ सस्यङ्मदनगोरूको । 
धृत्वा डमरुकं मध्ये हस्ताभ्यां वादयेद् बुधः । 

पाटवर्णौ इवौमुख्यौ जगुः कखरटान्परेः ।! 
मोक्षदेवः 

इमर्ङुडिता 
वादयश्चेत्कटिवः पूवं टुडितोऽङ्ग लिग्रष्टतः। 
पश्चननिफुटटिवस्थाने तदा डमरुङुटिता ॥ 

इमरुद्रयङद्िता 
पादयुग्मदृता सेव डमर्ढयङ्कुटिता । 

डारखप् 

सुट बध्वा तदोर्लय चरण पर्षिपश्च वत् । 

अभित्वान्निपतेद्धमो तदा डारमितीरितम् ॥ 

ठेकी्षभम् 

टिमः-- रूपकम् 

गन्धर्वामरदैत्त्यराक्षसगणग्रेताहियदादयो (१) 
नेतारः कपटेन्द्रजाखुसमरकोधान्विताः शोभनाः । 
हास्यो यतर न कैरिकी न च भवेच्छङ्गारमङ्गो रसो 
ज्ञातच्यश्चतुर ङु एव सुवुधेये. ....... मर्थो डिमः ॥ 

अभद्रः 

डङ्की 
पादौ समो यद्ाम्यस्मिन् परे स्वपरपाश्तः। 
उरष्टुलय पातयेश्चित्र तदा डंकीति कथ्यते | 

टोम्बिकादिकाव्यानि 
यो कोटटमतङ्गायेः कृतो मार्गावटम्बनः । 
तन्मतस्यानुसाराच्र तथा छोकाञुसारतः ॥ 

आचायंरपर ठ्याचोत् व्रक्षवद्धिर्विचक्षणेः। 
प्रपिता च बहुधासा दृशीति निगयने। 

अथ देदीन्नयकाव्यम्रमदा डोम्बिकादयः। 
कथ्यन्ते डोग्विका भाणः प्रस्था पिद्रमोऽपि च।॥ 

भाणिका म्ररणे चाथ रामक्रीड तथव च। 
रागकाव्य च हष्टीश्ः रसक चटयमी दञ् ! 

कोहखोनोक्तमेवाल तेषां छक्षणसुच्यते ॥ 
वेमः 

डोद्छकताटललक्षणम् 
परतिमटूः स्मृतः प्रज्ञे: भगणः सगणोऽथवा । 
ताखविद्धिरसौ केिस्कथ्यते डोषकामिधः ॥ 

सो मराजदेवः 

टेडीभेदाः 
टी चतुर्धा मुक्तावली म्याद्रत्तबन्धिनी । 
युग्मिनी वृत्तमाखा च तासां रक््मामिदध्महे ॥ 

मोक्षदेर्वः 

देकीलक्षणम् 
मेखापको ह्यताखो वा देङ्कीतालेन वा युतः । 
अन्यो यस्तथा तारो घा भवकोगयोरिह (१) ॥ 

सानुप्रासे प्रगीयते द्वे दण्डे समधातुनी । 
तृती यमुच्वं यः स्यादाभोगस्तु सकरत्ततः\॥। 
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छव गीत्वा पुनन्योसो देङ्किकायां सदा भवेत्। 
दद्राहश्वैव मेखापो देङ्कीताखो भवेद्यतः । 
तस्मादस्य प्रबन्धस्य नाम देङीति कीर्तितम् ॥ 

मो्चदेषः 

त् 

ततमेदाः 
आल।वणी ब्रह्यघीणा किन्नरी ख्घुकिन्नरी । 
विपद्धी वङ्की उयेष्टा चित्रा घोषवती जया ॥ 

हस्तिका फुल्जिका कूम सारक्रा परित्रादिनी । 
विसरी गतचन्द्रा च नकली चाचचस्सरी 0?) ॥ 

छौदुम्बरी पिनाकी च निबद्धः पुष्करस्तथा । 
गदा रावणहस्तश्च रद्रोऽथ स्वरमण्डकः । 

कपिखासो मधुस्यन्दी घोणेयादिततं भवेत् ॥ 
सङ्गीतनारायणे 

तम्बरी 
निःस्वानवत्तम्बरीस्यात् ततोस्पो गात्रवादयोः । 

वाधते सदितीयोऽसै दमामेति निगदते ॥ 
कुम्भः 

तनक्छरः 

पष्य स्वरेयुक्तं तन्नाकारं समुद्धवेत् । 
भरतकल्परुतामञ्नरी 

सरङ्धितः 
खङाचला उद्वलन्ति स्वरा यत्र तरङ्गवत् । 
तरङ्कितः ख विज्ञेयः....----------- ॥ 

तसम् 
वामेन पीडनं छवा दक्षिगेनाहति तम्. । 

नाष्यशाज्ञे 

पश्चात् क्षिप्यमुरः क्षेत्रात स्यातां रताकरौ । 
विर्थक्छुक्ितयोपेते तत्तछमिति कीर्तितम् ॥ 

सङ्गीतमुक्तावन्दरी देवेन्रशृता 

कलदशनी 
स्बस्िकरौ चरणौ यत्न संहतव्थान फो धित । 
विथेक् प्रथग्तौ बाहमपश्ोम्यां भूतङं यदा । 
स्परशतस्तत्र सा प्रोक्ता चारिकातख्दश्ेनी ॥ 

कुम्भः 

तद्ुखयोरेकभम् 

तेलदचचिनी 
खित्वा चैकाङ्गिणा चान्यं दण्डवचच प्रसारयेत् । 
यदा भ्रमति सा तस्माद्विङ्ञेया तखदर्चिनी ॥ 

वलटब्महारः- पटः 

तलप्रहार: पाटः स्यात् वामस्कन्धस्य चालनात् | 
वामेन पाणिना वामपुटमभ्यनिपीडनात् ॥ 

यथा--देथो हं दिगितकि तकिटकि जो धिथरिवि थरिव्र ; 
कुस्मः 

तलपूष्यपुटलक्षणम् 
प्रायो नर्तनारम्भे समपादो कताकयो । 
चतुरस्र भवेद ङ्ग षिशोषर्त्वयमुच्यते ॥ 

ष्वायाध्याधिकयां पादे: विनिष्क्रामति दक्षिणे । 
व्यावर्तनात्करयुगे दक्षिणं पाश्चमागते ॥ 

परिवर्तनतो वामपाश्व सन्नतमाश्िते। 
ततछुचक्षे्रसं विष्टो यस्य पुष्पपुटः करः! 
तछपुष्पपुटं तत्स्यादग्र तु तरसद्चरे ॥ 

यद्यनन्तरमेतत्स्यात्करण करणान्तरात् । 

तदा करक्रिया तन्न याञ्या ग्राह्या करानुगा । 

एतसुष्पाञ्चटिक्षेपे ङञ्नाया च नियुञ्यते ॥ 
म्भीरः 

तटपा्ः 

खटुलः खखकभ्चैव पाण्यन्तरनिकुट्कः 1 
दण्डष्टस्तः पिण्डहस्तो योगहप्तोऽथंहस्तकः ॥। 

गयूलस्तोऽ्थाधैपाणिः पार्रपाण्यर्थपाणिकौ । 
कर्तरी समकर्तयो तथा विषभकसैरी ॥ 

समपाणिश्च विषमपाणिः स्याप्राणिहस्तकः । 

नागबन्धावघटको स्वेस्तिकश्च समग्रः । 
इयेकविशतिैप्तपाटाः स्युञैरजादिषु ॥ 

तरश्लयोरेश्षणम् 
भूत्वा कृत्तौ स्थितो उयस्तौ दंसपक्षौ स्वपाशेयोः । 
जातौ मिथःसंमुखस्थतलौ तखमुखौ मतो ॥ 

हम्नीरः 
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ताण्डकम् 

ताण्डवम् 
मृद्रङ्हारकरणे चारी चरणकोमलः । 
ताण्डवं तद्धवेयतत प्राधान्येन प्रवर्तितम् ॥ 

करणिरङ्गदारेश्च प्रयोगरुद्धतेरिष । 
तण्डुना निर्मिते चये प्राहुभदव्ये परे॥ 

विषमे विकटं रृष्विल्यत्र तद्विषमे मतम। 
यद्भ्यासवशपद्रञ्जुश्रमणगादि प्ररहयते ॥ 
विरूपवेषावयवव्याहारं विकटं (विषम) मतम् । 
करणेरञश्चितेयेस्य प्रयुक्तं तद्रबेष्ठधु। 
सङ्कीणं तद्भबेन्नृत्य यदेतल्लयसङरात् ॥ 

कुम्भः 

वधेमानासारिता्ैः गीतैस्तत ध्रवायुतम् । 
करणेरङ्गहारेख प्रधान्येन प्रकीर्तितम् । 
तण्टूक्तमुद्धतभ्रायं प्रयोगं ताण्डवं विदुः ॥ 

सङ्गीतनारायणे 

ताण्डिका 
विचिनत्रवा्यसंपन्ने दीष कलडखण्डकम् । 
भअन्तस्तदाहूमनयो.--सुद्रभाषणम् ॥ 
तमेव ताण्डिकां सर्वे तलश्र्गारकं जगुः । 
श्रोतव्या यतिश्वात्र तारस्तु प्रेप्सितो मतः ॥ 

कुन्भः 

तामक्सपम् 
एकवक्रं तामक्लु प्र भघोहस्व मुखे बत् । 
खरचर्मनिबद्धास्य वध्रीबद्धं समानतः ॥ 

सोमेश्वरः 

तारः 

यस्य कण्ठे स्वरोऽधः स्यात्स तु तारः प्रकीर्तितः । 
नारथशाखे 

--प्रतिमण्टकः 

विरामान्तं द्रतदन्द्ं रुश्चेकस्ततःपरम् । 
सुरङ्गताखो गीतग्यस्तारश्च परतिमण्ठकः || 

सुरङ्गताङः। ००5 गान्धवेवेदे 

ताररक्षणम् 
भवेच्तुः स्ररारोहो मध्यसप्तप्रवर्तिनः। 
अंशकाः स टुपरश्च तारेऽसौ परमावधिः ॥ 

८४३ ताः 

कामचारमिदं प्राहुरूनतायां विपथितः । 
भाषडूज नन्दयन्द्यास्यात्तारो नातःपरं ब्रजेत् \। 

पश्चस्वरान् समारोहेदंशादृष्वं च यन्मते । 
विरोधस्तन्मते षड्जथां तारषङ्जस्य दशनात् ॥ 

भत्रोदाहरणम् 

धाधाधनिस्निधपासासःसा। 
मोक्षदेषः 

ताराविधिः ( ! ) 
यस्मिन् मामे यः खर्ोऽशः षड्जो वा मधभ्यमोऽथवा । 
तस्मार्खराणां चतुरः कमादारोहयेत्तद्ा ॥ 

छ, ज क, ताराविधिरिति प्रोक्त सुखदैर्दितकोविदैः । 
विदो तमह तत मध्यमग्रामवेशने ॥ 
कृर्वार। मभ्यमस्थाने तार (तारे) च भाग्येत्। 
मध्यमस्ररमारभ्य निषादान्तं चतुःस्राम् ॥ 

 कमादारोदहयेत्तस्य निषाद्ःपरमो बविधिः। 
खानाभावस्खराभावासप्रयोगो नान्यतः परम् ॥ 

षड़जग्रामे तदाकारा षट्जमंशं विधाय तान्| 
स्वरान् चतुर अरोदत् षड्जे दयकटबा स्वरग्थितान् ॥ 
पद्वमान्तान् स णएत्रात्र ताराविधिरितीरितवः। 
भाधारषड्जम्रामेऽथ निश्दोषौ तावरक्तिकौ । 
यदारोदणसंस्यायां व्यो भवति यः स्वरः । 
स गण्यस्तेषु सवत्र सरेषु चतसूष्वर्म ॥ 

सङ्गीतसूर्योदयः 

ताटः 

तालः कोल इति ज्ञेयः स कारदंशम्भुरुच्यते । 
डम्भोहत्पद्यतं नादो नाद्ादुस्पदयते मनः। 
मनसो जायते काटः सकारस्ताटसं्िकः ॥ 

भरतकलरुतामञ्री 

तालक्षब्दस्य निष्पत्तिः धरतिष्ठर्थन धातुना । 
गीतं वाय च नृय च भाति तारे प्रतिष्ठितम् ॥ 

संयोगे च वियोगे च वर्तते च तयोद्धेयोः । 
स्थापितोऽपि दश्राणेः स कारस्ताटसल्ञिकः ॥ 

सङ्गीतमक्छरन्दे 

पञ्चर्वश्चरोच्चारकालो मात्रा तु तागा । 
कारुश्च सप्तधा पातः तन्न चावापनिष्कमौ ॥ 



तक्म ८५४४ 

विक्षेपश्च प्रवेशः स्यात्ताछः स्यात्सन्निपातयु क् । 
लयश्च ्िविधो क्षेयो द्रुतो मध्यो विरुभ्बितः॥ 

सोमरांजदेषः 
यश्र्च चतुरश्रश्च स तालो द्विविधः स्मृतः । 
द्विविधस्यापि ताङस्य त्वेका प्रकृतिरिष्यते ॥ 

नाय्यक्षान्ने 

कादमीरादिसमुद्भूत ताल पाहुर्मनीषिणः। 
सुनादँ दक्षिण तारं ततो हीनं च वामकम् ॥ 

तारम् 
त्रयोदङ्ञयवन्यामवक्रपिण्डे यवान्वितम् । 
यवपव्चकपष्टीरं मध्ये च यवसप्रकम् ॥ 

विस्तृतं बतं निन्न यवत्रयमित ततः । 
पठतो मध्यदेशश्च रिविङ्कं समाब्रतम् ॥ 

मध्ये गुज्ञासमरिद्रं पटृसूब्ादिगुभ्मितम् । 
धयम्रपेष्टिकस्निग्धश्युद्धकांस्यचिनिर्मितम्। 
तत्स्मरादिसमुदभूतं तारमाहुर्मनीषिणः ॥ 

दुमह्करः 

सङ्गीतनारायणे 

तालः 

लयो छयास्तु विज्ञेया द्रूतमभ्यविरभ्बिताः । 

यस्तत्र तु ख्यो मध्यस्तसरमाणा कटा भवेत् 
कटराकाटप्रमाणेन तार इययिसंज्ितः ॥ 

नास्यदान्न 

तालङ्कटम् 
एकताख्युते चान्ये ताखक्रटं तदामिधम् । 
पवक्रबन्धामिय चेवाञुरबाणामिध तथा ॥ 

हारबन्धामिध तदत् ज्ञातव्यमिति मेदतः। 
ताखकूटामिध चैव देवेन्द्रो बहुधाभ्यधात् ॥ 

तत्रेकताछसंयुक्तं यदा तद्रहुताटकम् । 
ङदौ छदोढयुास्युखये लेष्टकतालकम् (१) 

यथा- ०।००। ० ° ० । प्वंविधतले पद्ववारं सप्तवारं 
जंववारं पकादशवारं वा समाहय गतये यन्न वध्यन्ते तदेष 
शाढयुततार्षूपम् । 

सङ्गीतमुक्तवटी देवेन््रकृता 

तारपाटरक्षणम् 
पाटश्च मटपश्चैव वाद्यते यत्र मिभितौ । 
तमाहुस्ताखपारं तु नस्दिकेश्वरसत्रितम् ॥ 
५४ ष सोभराजदेष 

ताख्वापन्कणम् 

तारग्रफरणं धनताल्लक्षणम् 
कलापातश्येयुयस्ताछो घन इति स्मृतः । 
सच... क्रियामानं ज्ञातव्यश्च चतुर्विधा॥ 

सोमराजदेवः 

ताटप्राणाः 
~ + 
काटमगिकियाङ्ग(नि प्रहजातिकखल्याः। 
यतिप्रस्तारकं चेव तालप्राणा दञ्च स्मृताः \+। 

सङ्गीतमकरन्दे 

ताटभेदाः 
ध्रवो महो हूपक्थ क्षपा त्रिपुट एव च। 
भअटतारश्चंकतालः सप्रताखाः प्रकीर्तिताः ॥ 

भरतकलर्तामन्नरी 

तालमेदाः तेषां रक्षणानि 
बद्धस्तथा गदै्हेन यतिश्वङछिवरिमेषेत् । 
वाद्यगीतप्रबन्धादौ कवित्वङ्गतया यद् ॥ 

तद्विदो वादयन्त्यैनौ वदन् पुटवणं तद्ा। 
परेऽपि रुद्रं प्राहरन्स्येधोकारभूषितम् (१) ॥ 

तस्मिन् प्रोढत्वमापन्ने केमुरुः कथ्यते जननैः 1 
यदापिटुनुरनास्पो न प्रोढोऽपि कटासकः (?) ॥ 

प्रबन्धे बहवो भेदा विहिताः स्वच्छया परे । 
तत्तस्तारामिधाः सर्व बुधेर प्यह्यतां धिया ॥ 

कुम्भः 

ताललक्षणम् 
भधेमात्र तथा व्योम व्यञ्जन विदुकं दते । 
छघुनि व्यापक हस्वे मानिकं सर तथा ॥ 

द्विमात्र च कला वक्तं दीष गुरुणि कीर्तितम् । 
प्टुते अङ्ग त्रिमातं च दीप्रं सोमोद्धवे तथा ॥ 

दते बिन्दुविरामान्तेरुक्तो मात्रायुता छिपिः । 
प्ते मात्रायुते वक्रो किपो श्रीहम्मीर सम्मतम् 
तालानां रक्षण वक्ष्ये तेषां सुरिमताशितम् ॥ 

तालवाद्यलक्षणम् 
ताख्युग्म तु कांस्यस्य कछुयोदन्योन्यसन्ञिभम्। 
वयैखमङ्गलमुले मध्ये निम्ने च कीर्तितम् ॥ 
शङ्करुद्टयविस्तीण तलेव्यङ्गलमात्रकम् । 
गुञ्ाप्रमाणविवरं पिण्डिकायां यवप्रमम् ।! 

= ~ ~ -न- = --= ~~~ ~ ~ न्न ~न 



शीददृन्तास्ययोरेक्षणम् 

पटवश्ाश्चला त्रीणि रन्प्रे क्षिप्य तत्र च। 
न निर्यान्ति यथा रन्धाद्ररिथ ददयात्तथाप्रतः॥ 

गुरुखष्वादिभिमनैसतार्श्श्चपुटादयः। 
मान्ते मारैदे क्षी यास्ताखयुग्मेन सर्वतः ।। सोमराजदेषः 

तारन्ताख्ययोरीक्षणम् 
चतुखीकृय पाणीकृुतपोहंसपक्षयोः। 
उतानोध्व प्रजयेक्ो वक्षोऽन्यो यायपोमुखः ॥ 

यद्। स्यातां तदा पृत्तो तावृन्तनिषूपणे। 
तावेव ताखव्न्तास्यातवदन्नृत्तकोविदाः ॥ 

हम्मीर 

तालः 

भादिताखो द्वितीयश्च तृतीयः प्रतिमण्ठकः। 
मण्टप पाश्च ध्रवोऽङस्त्वेकताङिका ॥ 
धेङधोऽमातिरको कामे विष्णुत्रद्यदिबा जयः । 
चित्रनारायणौ छक्ष्मी गर्गरी कटभ्वनिः ॥ 
शतुञ्लल्यामिषो रङ्गःश्रीकण्ठः कनकप्रभः । 

भङ्गो जयमाडा च वसन्तो राघवो रतिः। 
सर्वेऽपि मिकितास्तालाः सप्र्धिशन्मयेरिताः ॥ 

तालाङ्गानि 
विरामं च द्रत चैव छधुगुरुष्टुते तथा । 
काकपादं तथा प्रोक्तं ताराज्गमिति षडिषम्॥ 

भरतकल्पलतानज्ञरी 
भुर द्रतभ्रैव धुरोरुस्ततःपरम्। 
प्लुतश्येति क्रमेणैव ताखाङ्गानि च पड्चधा॥ 
द्रेतस्य देवता शम्भुः रयोश्वाद्विपतेःखुता। 

चुर गौरी च श्रीश्चापि गुरोः प्छते ब्रह्मादयश्ञयः। 1 

तिरथीनकडा 
ुटितश्च^्ण पूवे खपाश्विऽप्यन्यपाश्वेके। 
निक्षिप्रश्चापि सध्ये चं तत्रापि च निकुषटितः । 
सा तिरश्चीनश्द्रख्या परोक्ता साधेप्रचारिश्ा ॥ 

-तिरिपभरमरी 
तिरिपथ्रमरी सैव भरमाङ्धिसस्तिकातपरे । 

सङ्गीतमुक्षाबरौ देवेन्द्रकृता 

कुम्भः 

८४५ तिमेषवकद 

तिरिपश्रमरीरक्षणम् 
कटवा स्वस्तिकमधिभ्यां तियेग् अमणमाबरेत्। 
सभ्रयोगी यदा हस्तौ तिरिपश्रमरी तदा॥ 

तिरिषादिरक्षणम् ¢) 
वहाक्षराडजरजघुरुम्बित तरङ्कितः । 
वाक्षराडंजरजत्रेितोद्टासितो तथां ॥ 

अविटम्बविल्छम्बोखप्रविष्टा निस्सारणः परः । 
घुरम्बितावस्खछन्तघ्रोरितोह्ासितस्तथा ॥ 

दीधेकम्पितसृष्ष्मान्तस्यायकश्च तथापरः । 
त्रोरितः संप्रविष्टोरप्रविष्टनिस्सारणाहयः ॥ 

प्रतिगरहीतोह्णासितश्च संप्रविष्टघुखभ्बितः 
त्रिमिन्न्टीनस्फुरिता विखम्बकषिरम्बकः ॥ 

ढाटशाब्दोत्थयन्प्रोत्थतरा्यज्ञब्द भवः परः । 
्िभिन्नत्तिरिपस्पुरितवादयश्ब्द रुुःपरः ॥ 

चतुर्योगभवा एते मिश्रमेदा दशोदिताः । 
तिमिन्नलीनस्फ़रितप्ावितोश्ासिताहयः। . 
ढार्च्छाया यन्बवाधसब्वः स्फुरिवसंश्कः ॥ 
तीशष्यप्ररितसृष्ष्मान्तत्रिमिन्नस्वरङङ्गितः । 
तिमिन्नलीनस्फुरितकम्पिताह संज्ञकः ॥ 

प्रतिगृहीतोक्ठासित भरमिता्टतहुस्फितः । 
पद्चयो गभवाः पश्चमिश्रसेदाः प्रकीर्तिताः ॥ 
तिरिपान्दोछिवखिमिरष्ुरराष्टतः। 
तीक्ष्णप्रेरितसृद्ष्मान्तहष्ठदीधैषुताह्वयः ॥ 

यन्त्रछायावाधशचब्वतीक्ष्णप्रेरितहुभ्फितः । 
ढाङना. -यन्त्रोत्थस्थिराकु्चितहुम्फितः ॥ 

दीधैकसम्पितसुक्ष्माप्रप्रमितस्थायकाषहटतः। 
तिरिपान्दोकितक्ठिप्ुरुलाहतहुभ्फितः ॥ 

तिरूरूपम् ¢) 
विचित्रभ्रमरी युक्तं तारः स्यात् पुण्डनामकः | 
चतुरश्रादिष्स्ताभ्यां तिषूकूपमुदीरितम् ॥ 

सन्रीतभुक्ताषरी देकेनकना 

तिर्यकरणम् 
तिरचैकेन पादेन समुर्प्टुय निपायचेत्। 
एकपदेन प्रथ्वीं चेरतष्टि्तियेक्कृतिः सदा ॥ 
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विक्ृशिता | 
लियव् पाद् माङुरख्य यत्र ते प्रक्िपेन्मुहुः । 
सा तियेक्छुश्चिता चारी गदिता नयको बिरैः ॥ 

--चारी 

यल्राफुञ्ख्य तिरश्चौने चरणं प्र्ठिपेन्मुहुः । 
ता तियक्छुञ्ितां चारीं प्राहुस्संगीतकोविदाः ॥ 

तिथक्कृते 
षूनयन्ती करौ खीयौ पादयः छुञ्ितप्रयोः 1 
न्यम्ज तियेग्ययोः कुयोन्मुहुस्तियक्छृते मते ॥ 

तियैगश्चितम् 
समपादात्परं तियेगुरष्छुते तिथैगञ्ितय्। 

देवेन्द्रः 

कुम्भः 

तियैग्गतखस्तिकाम्रम् 
प्रसत पश्चयोः पूव हस्तकौ तदनन्तरम् । 
सिथोभिमु्तां प्राप्य जातस्वसितिकवन्धनौ (?) ॥ 

पुरताधावतो यस्मिन् सविासं यदा तदा 
तियेग्गतप्वस्तिकाग्रं तत्समन्तुरभाषत ॥ 

तिथक्ताण्डवम् 
पूर्वमूध्वे विधेयकं तिथेग नामिप्रदेशगम् । 
अपरं करभारभ्य तियेकपा न्तरं गतम् । 
यायते (१) य करिया तत्स्यात्तियेक्ताण्डवचाखयम् ॥ 

तिथद्ण्डलिका 

तियेक् स्वास्फारनेनैव भ्रमणस्वं च हस्तयोः । 
तियेड्रण्डलिका नाम दहितीयेऽयं प्रकीर्तिता ॥ 

कुम्भः 

तियट्गुखा 
थेमा नं समासाय पादौ चेदतमानतः । 
सन्यापरसन्यं सरतस्तद्। तियडद्रखा भवेत् ॥ 

कुम्भः 

र 

तियेङ्पुखी - पदौ 
वधेमाने श्थिते साने वामदक्षिणयोथदा । 
सरतो ् रतमानेन पादो तिये इण) तदा ॥ 

तिथक्खसिकम् 
तिगेकूस्वस्तिकमुसपुख स्यात्तिथैक् सस्ते कृते । 

कुम्ब्: 

तिलकछः--दस्तः 

लिपताकाह्ये। हस्तो रखाटे हृदयेऽपि च | 
अन्योन्याभिमुख शिष्टो तिखकाख्य इतीरितः ॥ 

भरतकल्परुतामश्चै 

करञ्चनश्रम् 

संहतस्थस्य वपुषः ताङमानक्रमेण दि। 
तङ्गवं नम्रता देहं तुङ्गनम्रं तदा भवेत् ॥ 

देकेन््ः 

तङ्ग्तम् 
युडके बाथमानेतु यत चये धृतां चलम् । 
रङ्ग प्रविदइय तदनु नान्दीमभिनयेत्ततः ॥ 

नत्येच्छब्देन खस्यांगयुक्तेन तदनन्तरम् । 
आपेन रमन्त॒ज्गसूतलास्याङ्गसुन्दरम् ॥ 

विचिल्लकरण साक्षाद्राने मूर्तमिवाङ्ककैः 1 
दशेयन् विविध नृत्यं लास्यलीलामनोहरम्॥। 

ततः पिद्धमुरूनृत्ये मध्येमध्ये यथोचितम् । 
सूष्टभि्टविभावाद टयताखानुसंगतम् । 
कोमलागेरन्वित च नर्तनं तनुयात्ततः ॥ 

तुरगटीरः--तारः 

द्रत पिरामान्ते ताले तुरगलीखके । 
विजयो गीयते तन गीवनरत्यविश्ञारदैः। 

गौन्धवेवेदे 

तुरपूः- नार्थाद्नम् 
तत्ताधित्तादिपुवतु दं दं दि याधिमभ्यसे। 
एवं पाठाक्षिरं यत्र स नाम्ना तुरुपुमैवेत्॥ 

भरतकष्पर्तामजरी 
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तुरीययोवनलक्षणम् दृतीयपरिवरतप् 
यौवन तुयैमप्यस्ति मदोत्साहै मनोभवम् । तृतीये -परिवर्ते च तत मन्वमिम जपेत् । 
म्छानाधरस्तनामोगकपालजघनै च तत् ॥ नक्षत्रेऽभिजिति सन्तु प्रसूतः श्त्रकशेनः ॥ 

+> जयं चाभ्युङ्य चेव पार्थिवाय प्रयच्छ वै। 
त्म् चतुर्थं परिवर्तेऽथ सूब्श्त्छुतपोन्मुखः ॥ 

सपादेनादिताङेन धरया सन्य।पसब्ययोः। विक्षेपवेधो रचयन् पैः पञ्चपदीं व्रजेत् । 
स्वस्तिकीष्त्य जघेचेद् आाम्येतां कर्तरीं जगुः ॥ शशताासनिपाते पातच्रयश्रष्ठवागता ॥ 

राजताठेन तालेन नर्तन सर्वदिङ्खम् । दादश्ेतर्रिगुणितेः परिवर्तदटयं भवेत् । 
परिवर्त्य चान्त करादादश्चकं भवेत् ॥ सौष्ठवाधिष्ठित यत्र तत्तुछमभिधीयते ॥ 

. आदाबन्तेऽष्टमे तुर्येगाःपरे चखा: (१) । 
तुरा--राशिदस्तः इययुत्थापिनी उयश्रौपत्तास्ताङादिका इष ॥ 

कलताभिषहस्तौ तु सपषटा्गदठी परस्परम् । चतुर श्रातपावृहना अथ स्या्परिवर्तिनी । 
वरारासो चन्द्रसूयं सङ्गमे युञ्यते क्रमात् ॥ सत्शरसमुखा अस्यां परिवत््ये चतुर्दिशम् ॥ 

“खाररोखरः कुर्वन्ति लोकपालानां बन्दनानि यतस्ततः । 
परिवरतिंनो ध्रव स्यात्तु सरवे डा अन्तिमो गुङः। 

७ भागे वामे वामेतर यदि । भस्वाररणाश्चन्दो जगतीचालमूर्विका (1) ॥ 
भापादयेद्रते जानु सवेगं वरणौ भुवि | यथा-लिनयनममिनबसमरषभगतिं भनपरररनवद्नकलनम् ॥ 

र मदनकदनकरनयनवरम् भजत भुवनमयशमनरिबम् ॥ 
विदधती तदा प्रो मण्डिका नृत्यकोविदैः । 8 
मुरं हस्तक छत्वा शमैः पश्चादतं पुरः ॥ इयश्रमाद्यश्चतसखः स्युः कठा गुरुखया (१) । 

ॐ चतुरोःस्युःपरा दत्थ कराः षोढश कीर्तिताः ॥ 

धृतयुक्ते बेमस्सये सुपद॑ हस्तकानपि ॥ लाभिरषटौ सन्निपातः सन्निपातय वथा । 
की तिन भवेतप्रतिदिञं कछुयरिप्रायेभ्यो नमः कमात् । 
चित्र त । ` वि वेधो र्यो ७ : ॥ 

वित्र चृत्यति यत्रैव भेदः शरो्स्ठतीयकः ॥ ्षेपवेधो रचयन् पूर्वोक्तक्रमती सुषी ५ 

गच्छन्ती प्रस्खर्त्येव यरत्यमपदै यथा| 

` वृतीयपुषः 

त्रिपताकौ करौ छट्वा समं वा विषमासनम्। 
स्थित्वा स्थिर्वा समुरप्टुत्य चरणो दधती क्षितौ ॥ 

पुरो गच्छति पश्चाच ठघुमानेन चेत्तदा । 

वतीयतालनृत्तम् 
तृयीयाख्येन तारेन द्रतमानेन यो नटः । 

ठदाभिनेयबशगेः करे रतिमनेोद्रैः ॥ 

छास्यांगैरन्वि तेः कैथित्कन्सरपि वेत्यति। पश्यन्तीं धरणीं प्रोक्तः पुवभेदस्तृतीय कः | 

तदा तृतीयनृत्त स्यान्मृत्तवेदियुखावदम् ॥ कम्म 

| ठतीयसः 
वृतीयपताक्रम् हस्तं हैसास्यमाधाय पश्चयोडैकितां गतिम्। 
अञ्जि हस्तमाधाय समटष्टिस्तदङ्गली । भाकापवरताखानां मतो यत्र दृत्यति । 
प्रसाये शिखरं कृत्वाप भुजौ प्रसरेत्पुरः ॥  हैसीवासौ वृतीयोऽयै भेदः प्रो्छः पुरातनैः ॥ 
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इतीय दृत्यम् 
एवै तृतीयाभिनये वतीयं वस्तु रङ्गगा । 
षट्पितापुत्रकेण दवे कयातामङ्गहारतः ॥ 

जर्ववयो मिङिताः पश्चाह्वताबन्धमुपाशिताः । 
भङ्करेण पुनः कुयुरुपोहनमथ सुट् ॥ 

भन्योन्य मिकिताः प्राग्बन्ततीया प्रथमान्विता। 
दृतीयं वरस्त्वभिनयेन्नृय छु्योहितीयिकम्॥ 

तेजः--परषः 
तेजः स्यासप्राणसंयेचेऽप्यवन्नादयसदिष्णुता 1 

तेनकरणम् 
स्यातां य घ्रवोद्राहो स्वरश्च तेनसंयुतैः ! 
तत्तेनकरणं प्रोक्तः रक्ष्ये छक्षणवेदिभिः।। 

मोक्षदेवः 

तोडीलक्षणम् 
छायातोडी बुवः प्रोक्ता मभ्यमांशग्रहान्विता ¦ 
पद्वमर्षभहीना च गीयते गीत्तको विदेः ॥ 

मोक्षदेवः 

बयोदश्चजातिरक्षमानि 
इति भिषष्ठिजात्येशा भ्राहाः स्युरिति कंचन । 
नैतद्यतो नन्दयन्त्यां पव्वमोश्चः समः ग्रहः ॥ 

प्रहरवं तत्र गान्धारस्रस्यैव हि सम्मतम् । 
केषां चन मते तेश। द्रोवेति न संगनम् ॥ 

तदुचचप्रायिकत्वेन दह्यते सर्वजातिषु । ` 
प्रहस्य विकतिः सा तु रागभाषादिषु स्फुटाः ॥ 

रागाभ्याये विक्षेषेण बाहुस्येन विलोक्यते । 
यस्मिन्नुचारिते सस्यप्रागव्यक्तिः प्रजायते ॥। 

यस्यानुवादी संवादी स्वरास्तोयां रातां त्रजेत्। 
प्रबन्धान्तर्वर्तिनीषु विदारीषु व्यपेक्षया ॥ 

तारमन्द्र व्यवस्था स्यात् बहुतान्यव्यपेक्षया । 
प्रयोगे ग्रहतां न्यासापन्यासत्व स्वरूपता ॥ 

सम्यासः स्याद्ध विन्यासो महि प्रान्यः खरान् जयेत् 
स्वरस्यांशत्वमेभिस्तु लक्षणेदेशभिः स्मृवम् ॥' 

ग्रहो तारमन्द्रौ च न्यासापन्यासकौ तथा | 
तथा सन्यासविन्यासावस्पताब्रहुते ततः ॥ 

लिगताश्रूक्णम् 

तथेवान्तरमागेस्तु षाडवौडुविते कचित् | 
कचिद्रर्हणतो निव्यपूणीजातिं विहाय च ॥ 

षाडवोडवितत्वे स्त इति तद्विद्यसगया (२) । 
प्रोक्तानि जातिष्वेतानि लक्षणानि ल्रयोदङ्ञ ॥ 

- कुम्मड 

ल्वणामष 

मध्यमांश्चम्रह्ा। हीनपश्चमा षड्जविश्रमा। 

निषाद वदेवतयोः षड्जधे वतथोः कमात् ॥ 

सङ्खत्या सहतारक्षे तरबणा याष्टिके मते । 

रसे वीरे प्रयोक्तव्या मध्यमगमामसंश्रया ॥ 
कुस्मः 

लासलक्षणम् 
अस्पशेनसमुदटेगस्तथा मुखविकूणनेः । 
विद्यदुर्का घनरवा विस्फुलिङ्गाचिषस्तथा । 
त्रसताङ्गाक्षिनिमेषेश्च दरानीयानियोक्तमिः ॥ 

कम्भः 
विकोणचारी 
निवेरिताभिधः पादः स्थापितोऽङ्कलिप्रष्टतः । 
निक्ुद्धितः पुरस्ताच पार्श्व पृष्टे निवेशितः ॥ 

चरणाङ्गलिग्रषठेन पुनः सथाने च करट्टितः । 
त्रिकोणचारी सेोरिष्टा चारी चान्वर्थसल्ञिता॥ 

कुम्भः 
तिकोणश्स्तिकम् 
विधाय स्वस्तिको पश्चाद्ाक्रुञ्च्य पुनरर््वगौ । 
वामासश्षेत्रपयेन्तं करौ यदि गतौ तद्ा। 
तत्सखस्तिकत्रिकोणाख्यमवद्न् पूर्वसूरयः ॥ 

विगताद्गरक्षणम् 
न्रिष्वेकनत्र स्थितेषु स्यादङ्खं विगतसंक्षकम् । 
विदूषके सूत्रघारे तथा अङ्गारधारके ॥ 

वर्तमाने वाक्यमाहुखिगतं वणेयामि तत् । 
विदूषको हास्यरकरों बाच सृत्रकृते वदेत्| 

कस्तिष्ठति जितं केनेव्येवं रूपा सम गताम् । 
अकस्मःत्किमिदं त्रूषे हसन्व्येते मदाजनाः॥ 

आचक्ष्व सङ्कतां वाचमिति श्रङ्गारधारकः । 
विवादो युवयोरास्तां प्रकतं साधयन्त्िति । 
सूत्रधासे वदेत्छुयाद् थ प्रस्तावनामसो ॥ 

पिप्रदासः 



त्रिगुणा 

तिगुणा--पाटः 

भवन्ति ब्रीणि खण्डानि वयते यत्र चैकक्षम् । 
त्रिगुण त्रिगुणा सातु भणिता तिदिधा बुधः ॥ 

्रगुण्यादादिमध्यान्तखण्डानां सा पुनर्हिधा | 
क्रमव्युत्करमयोगेन खण्डानां त्यथोच्यते ।! 

खण्डत्रय प्रयुञ्यादौ हयमध्य प्रयोजयेत् । 
पुनरादयं ततःप्रोक्तमेषं त्रगुण्यमादिमे ॥ 

इत्यादि त्रिगुणा प्रोक्ता यो मध्यत्रिगुणोच्यते । 
द्रेधा सा मध्यखण्डस्य त्रेगुण्यादिप्रकारतः ॥ 

खण्डत्रयं वादयित्वा ततः प्रायद्रय तथा। 
ततो मध्यमिति प्रोक्तः प्रकारः प्रथसो मयां}; 

अथ खण्डतय पूव पश्चात्स्यादम्तिमच्रयम् । 

ततो मध्यमसित्येष प्रकारः स्यादितीयकः ।; 

भथोक्तं त्रिगुणा तत्र खण्डत्रितयवाद्नान् । 

शाद्ययमन्तद्रयं पश्चादन्तिम वादयते पुनः ॥ 

एवमष्टविधा प्रोक्ता तरिरुणा प्रथिवीभुजा । 
चतुरश्चञ्यश्रमिश्रखण्डतालेषु बा चिन् 

ताछे कृते कखण्डस्य मानेनाथ दटद्यम्। 
अथवा चतुरश्रादि मध्यादेकेन कनचिन्॥ 

चतुरश्रखण्डमेर्व चय॑श्र्ण्डटयं ततः। 

सिभ्रे खण्डत्तयं॑वाद्यमेच तु त्रिगुणां परे ॥ 

घल वदैश्चतुर्भिः स्याद्ादेनेकेन निर्मितम् । 

कलाभिश्च तथाष्रामिः खण्डमेकं तु रक्ष्यगम् ॥ 
कुम्भः 

तिपताकः 
पताकस्य यदा वक्ताऽनामिका जायते तदा, 

ध्रिपताकं विजानी याहिनियोगोऽस्य कथ्यते | 

एष दध्यादिमङ्गल्यद्रठयस्परचं प्रयुस्यते । 
प्रणामे मस्तकगतः कतच्तञ्यः पाश्रतेस्तरः ॥! 

अश्रुप्रमाजने नूनमधागच्छदनामिकः। 
आह्वानऽङक्यियुग्पस्य कुत्वनात्स्यादवाद्ख. ॥ 

उत्तानाद्गलियुग्मः स्याद्रद्नोन्नमने त्वसौ । 
अङ्खल्या सं्चयेत्वस्य पयाोयण नतोननत ॥ 

अपस्तलो वहिःक्षप्रगिटिद्न्द्रस्स्वनादरं | 
अधासु रमन् शीयप्राःत उष्णीपघारणे | 
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तादो मस्तकादृध्यै कार्यो मकुट धारणे । 
तिखकः स्याद्ूवो मध्यादृरध्वमेष ललाटगः ॥ 

अरूकस्यापनयने रखाटादरकाश्रितः। 
गन्धवाक् छुद्रविक्ती नासस्पथोत्तितेऽधरः ॥ 
पक्षिष्वस्पेष्वथ टघुप्रवाहे मन्दमारुते । 
करिक्षे्गतस्यास्य चलेऽङ्गल्यावधोमुे ¦ 
तियक्तले प्रकर्तव्ये रोषं लेकादिहोन्नयेत्॥ 

पिग्रदासः 

तिपदी नान्दी 
एतस्यामपि चाक्षिप्रवेधो प्राग्दिहोदिनेो | 
अस्याः प्रमोगसमये शोकं रोद्ररसं पठत् ॥ 

पिप्रदासः 

तिपुटः -त)ल' 
खधुरेको द्रतटन्दं मात्राश्च च यत्र सः। 
त्रिपुटश्चतुरश्रः स्यादिति प्राहूर्मदर्षिणः ॥ 

भरतकल्परुतामञ्जरी 

त्रिपुटतालः 
केटयाणादो भवेद्रीरे धुवकशचन्द्रसेखरः । 
दविदिग्बणपदं यत्र लिपुटे च विघीयते। 
द्रतद्रन्द्रं खघुदन्दरं ताले वरिपुटसंज्ञकं ॥ 
# गान्धर्ववेद 

तिभङ्धिताललक्षणम् 
विभद्धिस्तु खचू गुरू । 1155 

मराजदेवः 

तिभङ्धीवणंस्तटकम | 
पूर्वेपाश्च ततः पश्चादिदिदयपि पद्क्रिया । 
करयो.......-.. १ युगपत्रमतोथवा | 

त्रिभङ्गीव्णसल्कं चार्यं तदुदीरितम् ॥ 

त्रिवली 
त्रिवली हततदेर्घ्यं स्यात्सप्नाङ्गलमुखद्वया । 
मुषटिनिग्रद्यि मभ्यास्यार्कवटा वक्रवरत्तका | 

भायस्यां ताग्रमण्डल्ये सप्तरन्ध्राम्विते प्रथक् । 
दोरकैरन्प्रनिक्षिपैः कबलानद्धयोढयोः ॥ 

वक्तयोरगाढ माबद्धय काय मध्ये प्रवेरानम। 
तत्र हस्तमिता कच्छ्ास्ततर रञ्जु विनिर्मिता), 



तिविधवेषः 

स्छन्धावरम्बिनी कायौ करयुग्मेन वादनम् । 

तेदोदेतिदि बणोः स्युः त्रिपुरा चाल देवता ॥ 

यमेव निषुसयान्यरवञसयङकलभ्येभाक् । 

एकादश्ाङ्लयुखी मभ्यदेरेषु निर्मिता ॥ 

शङ्करैः पच्चमिस्साधैः मध्ये चां चनिका युता । 

तदै पाटवर्णीद्या बायन्ते तद्विदां वरः ॥ 

तिविधवेषः 
डदधे। विचित्रो मिन इति वर्णप्रसारितः । 

वेषस्तु त्रिविधो ज्ञेयः स तु खोकानुसारतः । 

नाल्यप्रयोयस्मये कर्तव्यो नास्यकोविदेः ॥ 

त्रिशिखा-- हस्तः 
पताकस्य तु हस्तस्य यदि वन्ता कनीयसी । 

तद्! स्यान्तिरिखो योऽयख्िसर्याव तिहस्तनी ॥। स गीतनारायणे 

विसश्चः- पटः 

त्रिस्रो जायते सञ्यदस्ताङ्गछविघट्रनात् । 

त्रिकस्य वटनास्स्कम्धसच्रादपि मनेहरः ॥ 

यथा-खरसदसदखद.
 

त्रोटितः 
स न्नोरितः प्रतिष्ठः स्याद्र मन्द्रतासयोः । 

त्रोटयित्वा तयोरेकः प्रतिगृद्येत कश्चन ॥ 

कचिरसरे स्थिरे स्थित्वा तारं स्पृष्राभिवस्पसम् । 

 प्रयागच्छति यो बेगात्तोटितः स उदाट्रतः ॥ 

च्यश्रो ख्यः 
आदौ गुरुदढयं काय चत्वारस्तु द्रताः पुनः । 

अन्ते च छघुरेकः स्याह्वयसयश्र उदाहृतः ॥ 
सब्गीतनार।यणे 

द् 

दक्षिणः -नायकः 

सद्धावे गौरवं प्रेमभयं प्रथमयोषिति। 
भन्यसीसक्तचित्तोऽपि न युक्ति स दक्षिणः । 

¶तारायणे 
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कुम्भः 

वेभः 

कुम्भः 

दक्षिणो हस्तः 

घङ्गछठो दश्चिणो हस्तो मुहु्वेत्ताडयेत्पुटम् । 

दक्षिणदस्तकतेरी 

दक्षिणनैवहस्तेन सधात नखकतंरि । 

कर्तरीवद्दा हस्तो दक्षिणः परिटर्यते ॥ 

दण्डतरम् 
तां ताण्डमाहुः कणांटास्तस्यामेव यदा पुनः। 

मिन्ितीपरतः पादो ते दण्डतरमीरितम्॥ 

दण्डपादा- डमयाम् 

छुष्ितश्चरणो यत्र वामतो दक्षतः कमात् । 
डमरी स्यात्तदा दण्डपादा चारी तदोदिता ॥ 

दण्डरासकः-- रेत्यम् 

यत्र राज्ञः पुरो नायः स त्रिसोऽ्ठाथ षोडश । 

दारहा चतुष्षष्टिसाधाय करपद्कजञः ॥ 

दण्डौ सुवृत्तौ मसणौ सुवणादिविनिमिंती । 
शर न्रसंमितौ द्यं स्थौस्येनाङ््ठसंमितो ॥ 

अथ देशानुरागेण गृहीत्वा दण्डचामरो । 

दण्डक्षौमाच्चितो यद्राच्छररिकाद्ण्डकावथ ॥ 

चतुर्भिः पच्चमिघोतियै दा ख्ञप्रहारजेः । 

सशब्दं घातभेदेच्छ युग्मी भूय वियुज्य च ॥ 

अग्रतः प्र्ठतो चापि पाश्रसंगतयापि च । 

घातुभेदान्वितन्वन्दयश्चारीभ्रमरिकादिभिः ॥ 

चित्र स्तस्थोपसत्येन सुहुमण्डटसंस्थया । 

लयतालानुगे यत्र प्रचर्यन्ति वराङ्गनाः । 
क ९ 

तदुक्तं ृत्ततन्त्वजञ दरण्डरासकनर्तनम् ॥ 

दण्डट्स्तः 

परघदटरनमङ्ग्ठादङ्कस्यागरश्च पीडने । 

वामेन पीडनाद्वा्ेदेण्डहस्तो भवेदसो ॥ 

दण्डहस्त 

कुम्भः 

सोमेश्वरः 

कुम्भः 



यथा-खडंडरेटरिर३ 

दण्डहस्तः 

पारः 

हस्ताभ्यां कमतो द्वाभ्यां मृदुना दक्षिणेन च, 
वाद्यते तारओैः पाटः दण्डहस्तः स उच्यते ॥ 
अङ्खल्यम्ररविनिष्पी य पुट मङ्गघ्ठताडनात् । 
कामनिष्पीडनाच्ापि दण्डहस्तः प्रजायते ॥ 

ह् स्तपः 

पताकरेफहस्ताभ्यामुध्वघानः कमयदा । 
क्रियते दण्डदस्तेऽसो पाटः पार विदोदितः॥ 
दां धयकटदां खरिखरिदां । 

ङम्भः 

दन्तिरमते तालस्य नियमहेतुत्वम् 
तत्र ज्ञेयाः कलापातकखामार्गास्तयैत्र च | 
सात्र च परिवत्तश्च वस्तु चे विरोषतः॥ 

हम्मीरः 

द पेणताररक्षुणम् 
द्पेणो खद्रयं दीचः। 

सोमराजदेवः 

क पसर 

दपंसरणम् 
दपसरणं प्रोच्यतेऽधुना। 
४ स्थ स्धाय + ९ 
वेषणवस्थानमास्थाय प्रथिव्यां पाश्र्तः पतेत् ॥ 

कुम्भः 

द् ह्राः 

समानो मधुरः सान्द्रः कान्तो दीप्रः समाहितः । 
अग्राम्यो सुक्कमार् प्रसन्नोजखिनाविति ॥ 

मान्धातादि पदेषु स्युः प्राणा दश्च दक्चस्विमे। 
समानोऽल्पाक्चरे नादो मधुरः स्वस्पमूषेनः ॥ 

सान्द्रः स्यानिविदैर्व्णैः कान्तस्तार मनोहरः! 
तारः प्रकाडको दीप्रः सायिस्थम्तु समाहितः॥ 

ध्वनिरम्रास्य इ्युक्तः सञ्चारी बणंसंभ्रितः। 
सुद्कमारो ध्वनिः प्रोक्तो मृष्टना वर्णमःदवात्॥। 

पदस्ानस्वरादीनां प्रसक्ते तु प्रसन्नकः। 
उजेःप्रचुर उजस्वी दशानामिति रक्षणम् ॥ 

मोश्यरिन. 

ङ्म्मः 

८५१ दक्षिणात्यदेशाः 

दगरलास्याङ्खानां टक्चणानि 

यदोरुकटिबाहूनां यौगपयेन चालनम् 
चालिः साशेघ्रसामुख्यप्राया चाजिवढो भवेत् ॥ 
यु्मारं तिर्चीनं विखासरसिकं च यत् । 
युगपत् करि बाहूनां चाटन सा ठरिर्मता ॥ 
कणं योहीवबहुटं छषषटीखावतं सयोः। 
विरम्बेना बिम्बेन कतै तछयचाटनम् ॥ 

विछम्बेना विलम्बेन छुचयोभजरीर्षयेः । 
लखिनं चालने तियक् तज्ज्ञाः प्राहुरुरोऽङ्गणम् ॥ 

धसक स्यात्सुलखिते स्तनाधे।नयनं खयात 
सतादला कुछितापेता क्रमात्का्यां दयोन्न तिः! 
धनुवदङ्गहारः स्याद्धम्मीरन्रपसंमतम् ॥ 

हम्मीर: 

दरात्रेतारकणानि 

द्विती यादययततीयानां विकारात्कोमला मता| 
द्वितीयाद्यतुरीयानां विकतो विजयोदिता ॥! 

पञ्चमादयद्ितीयानां गुरुमध्या विक्र॑रतः। 
तृतीयादययचतुथीनां विकाराञ्जयमङ्गखा ॥ 

पव्छमाद्यतरतीयानां वीरश्रीः स्याद्धिकारतः। 
रल्नमास्य हितीयस्यान्यतवे चतुर्थतृतीययोः ॥ 

द्वितीयपच्छमे तुर्य विक्रते रतिमङ्कला। 
विकरतिस्तनुमध्या स्यान्ततीयतुपच्मेः ॥ 

द्वितीयस्य तृतीयस्य पञ्चमस्य विकारतः। 
एटा रतिप्रभा ज्ञेया त्रेता स्यादराघेति च ¦| 

मोक्षदेवः 

दाक्षिणात्या परवृत्तिः 

म्रदुमधुररछितवृत्तामिनयोपेता च कैरिङप्राया 
बहुगीतवाद्यरुचिरा प्रबात्तरिंह भवति दक्षिणाया सा ॥ 

तेमः 

दाक्षिणात्यदस्चाः 

कोसखास्तोसलखासददान्धश्च द्रमिखस्तथा | 
महाराष्टाश्च कर्णाटाः कोङ्कणा म्या अपि ॥ 

अन्तराले च विन्ध्यस्य दक्षिणस्य च वारिधेः 
एवमाद्रास्तु ये द्या दक्षिणात्यार्तु त मताः 
र, ®. व 1 + [ व » क 
~क पच ~ न~र ~ ४ च्य 7117 ~ ¶1~ ८? * ११ 
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दानवीरः 
राज्यं ्रियामपि युतं खज्ञरीरकं वा 

दत्वा प्रसन्नवदनो द्विजसत्तमाय । 

शुद्धान्दजचनविधादतिदुःखितोऽपि 
प्रक्तोऽयमेव मुनिना भुवि दानवीरः ॥ 

हरिश्चन्द्रो बलिः कर्णं दधीचिः पुनन्दनः । 
एत एव स्मृता ठोक्रे दानवीरा मनीषिभिः 

मुखप्रसादो हर्षदच विनयः सन्तवजञाछिता । 
पेरयच्वाभिनये कायं दानवीरस्य सूरिभिः ॥ 

जगद्धर 

५ 

दिर्भ्रमरी 
श्रामे भ्रामं सकृत्प्रा्यक्च दस्तघृतक्षितिः। 

चतुर्दिक् च छमात्तिष्ठत्तदा दिर्भ्रमरी मता ॥ 
कुम्भः 

दिग्बरषाभिधचालनम् 
दिर्ब षाख्यमनङ्गांगा मोटन तोरणामिधम्। 
धअनङ्गोहीपने चाथ तथा मुरजकतरी ॥ 

पञ्चेति चाख्यानि स्युरधिकानि मतान्तरे । 
पुरस्तात्पान्धयोस्तियेगृर्वं पश्चाश्च छोडितः। 
करो यत्र तदुदिष्टे दिग्वषोभिधचारनम् ॥ 

दिण्डम् ॑ 
उत्प चरणदन्दरं वश्मनिष्पी डनोपमम् । 
परि भराम्यावनीं याति यदि तदिण्डमुष्वते ॥ 

दिव्यस्त्रीणां भूषणविधिः 
अथाङ्गनानां दिग्यानां खषठरूपोपरन्धये । 
कथ्यते मूषणविधि्मया नास्ये यथोचितम् ॥ 
शिखाबन्धं शिखण्ड च भूषां मोक्तिकभूयसीम्। 
वेषं शुद्ध भरकुवींत विद्याधरमृगीरसाम् ॥ 

वेषमप्सरसां क्यीत्केवरे रलन्ननिर्मितम्। 
पष एव भवेद्रषो यक्षागामधिकरिराखा ॥ 

सु कपक्षभ्रतीकारोर्वदवडथमेक्तिकैः । 
धवेष च प्रयुञ्जीत नास्ये चिदश्षयोषितम्॥। 

एष एव विधातव्यो वेषः पन्नगयोषिताम्। 
छन्तु तासां फणं छुयोन्मुक्तामणिषिनिर्मितम् ॥ 

दूताः 

मुष्ताहरेर्मरतकेद्योरिद्रवसनैरपि । 
विभूषणं विधातव्यं नात्य सिद्धृगीरश्षाम् ॥ 

पद्मरागमणिप्राय वह्कीविरुसत्करम्। 
(५ ष्टे, क, अ, € 

जपाक्ुयुमसंकारोः कोसुम्भेर्वसनेथतम् ॥ 

एष गन्धर्वयोषाणां कल्पयेन्नाल्यकर्मणि । 
वेषः स्यान्युनिकन्यानामेकवेणीसमन्विताः ॥ 

नेव तासां विधातव्ये प्राचुर्येण विभूषणम् । 
इन्द्रनीख्मणिप्रायः सितद्म्श्टासमन्वितः | 

निशाचराणां वेषः स्यान्नींदैर्निर्बससैरपि। 
योषितां मानुषीणां तु तत्तदेशानसारतः ॥ 

` भूषाकमं विधातव्ये नास्यखक्षणवेदिभिः। 
एवं नानाविध वेष विधाने नास्यसंश्रयम्।। 

देरजातिवयोऽवस्धायोगं स्त्रीणां प्रयोजयेत्। 
भतथाकस्पितो वेषो हास्यायेवोपजायते ॥ 

वेमा 

दोप्तप्रसननः 

दीप्तप्रसन्नस्तारेपि यः सौकयैमुपागतः। 

दीकम्पितेः 
स दीधेकम्पिते यत्र सुचिरं कम्पनो खरः । 

दुन्दुभिः 
दुन्दुभिः स्यान्महागात्रो महानादोऽतिमन्जुखः। 
ताम्नदेमसमुद् भूतो बखयाभ्यां विवर्जितः ॥ 

कांस्यभाजनसभारगर्मो वधेः समन्ततः। 
गाढे बद्धश्चरमनद्ध बद नोऽयं प्रवायते ॥ 

चर्मनिर्मितकोणेन महाप्राणेन दुन्दुभिः। 
मेधगम्भीरनिर्घोषध्वानोध्वांकारपाट भाक् । 
मङ्गरे विज्ञये दे वमन्दिरे च प्रवाद्यते ॥ 

द्ताः 
निसृष्ठर्थो मितार्थश्च तथा सन्वे्यष्टारकः । 

निगूढार्थश्च दुजोतः दृतदूत्योऽपि तत्समाः ॥ 



दूत्यः ८५२ 

दूत्यः 
सखी धात्री नटी दासी शिस्पिनी प्रतिवेरिनी । 
बा प्रत्रजिताभीरी माछाकारी च रेहरी | 
मागे चूतं तपर्िन्या गण्या द्वाद दूतिकाः ॥ 

इभङ्करः 

₹त्छायाः 

येषु दत्वं शब्दस्य छायास्ते हतशब्दजाः। 

टइ्यम् 

दद्य दरोनयोगेन निर्दश्य च यथोचितम् । 
| वेमः 

दृष्टयः | 

यन्या च मलिना चैव श्रान्ता रुजान्विता तथां । 
म्छानाथ उङ्किता चैव विषमा मुकुटा मता ॥ 
ऊुश्चिता ह्यभितप्ना च जिह्मा च छित तथा । 
वितर्किताधेमुक्ुखा विभ्रान्ता विष्टुता तथा ॥ 

 आकेकरा विका च सख्रस्ता च मदिर तथा । 
षडिंडादृष्टयस्स्वेता नामतस्सवथ रक्षणम् ॥ 

० € 

हम्मीरः 

दृष्टीनां सङ्कथा 
षटात्रिरासङ्कयया प्रोक्ताः दृष्टयः पूर्वसूरिभिः । 
कान्तादयोऽद्धतानां स्युः तत्रादौ रसदष्टयः ॥ 
स्निग्धाद्या विस्मितान्त।स्तु तथाष्टौ सथायिभावजाः । 
राल्यादयो विकाञ्चान्ताः सद्ारीण्यस्तु विंशतिः॥ 

सोमराजदेवः 

देवानां भूपतीनां च भूषणानि 
चूडामणिश्च युङ्कटं सुक्ताहारश्च कूसकम्। 
अङ्गदं चापि केयूरमङ्गकीयकमेव च ॥ 

भुश्णान्येवमादीनि देवानां भूभुजामपि । 
यथोचितं तु धायोणि तत्तदेञानुसारतः ॥ 

देवादिनटनम् 
प्रयक्षा येऽभिनेयास्ते भयोदेगेस्पविस्मयेः | 
खभवैश्येष्ठितैदेवाः प्रणामकरणादिमिः ॥ 

देशीकरणोपसंहारः 

शप्रलक्षा विनिदेँरयाः प्रयोगनिपुरैनटैः । 
प्रयक्षा देवताः साक्षाप्पूजोपकरणादिमिः॥ 
निरदिंदोदथ ब्क्षादीनचलंश्च समुच्छ्रितान् । 
ऊर्ध्वप्रसारणाद्राहोदैरयेदोकयुक्तितः । 

०, ७4 निर्भमेषे (^ = मञ्जुठेरुञ्वटेरषेनिरनमेपैर्विखो चने । 
सुदितेनापि मनसा दशैयेदिव्ययोषितः \! 
चमूसमृहमम्बोधिविस्तीणे वनमेव च । 
विक्षिप्राभ्यां पताकाभ्यां निर्दिशोन्नास्यनृलययोः। 
कामेन प्रहङापाभ्यां ज्वरेणापि च येऽ्िताः॥ 

अशोकः 

देबोपहारकम्् 
शगरकपरबृत्तेरुभयोः पाश्चैयोरपि । 
सरखप्रसृतस्यामे करस्य लुठति ..-.... ॥ 

संप्राप्य क्रूपेरक्ेत्र परे ठति यत तत्। 
देवोपष्ारकं प्रोक्तं तश सृत्तविचक्षणः॥ 

देशकाङ्कः 
देशस्यभावजा छाया रागे या वर्तते कचित्। 
सा देराका्ुर्विज्ञेया रागकाक्कुविचक्षणैः।। 

देश्चछाया 
देशच्छायोद्धवो रागे देशच्छायोच्यते बुधैः । 

कम्म 

देशी 
नास्त्मा्गोपाधिमिन्न द्विधा वृत्यसुदीरितम्। 
चत्त: क्तप्रयये रूपं देशी नयमिहादितम् ॥ 

देशे देशे चपादीनां यवाहाद्करं परम् । 
गानं वायै तथा कृद तदेशीत्युच्यते बुधैः ॥ 

सङ्गीतनारायणः 
जनानां प्रतिददौ यन्मनोरञ्ननकारकम्। 
देशीति कथ्यते सर्वैराच्येभेरतादिमिः ॥ 

देशीकरणोपसं हारः 
धाचायेनर्तकमन्थसंप्रदायानुसारतः। 
षट्ंशतकरणान्येवमुक्तानयुतछतिपूर्वकम् ॥ 



दे्ीनृत्तम ८५५९ च 

अन्येऽपि सन्ति भूयांसो मदाः करणमागेगाः । 

तान्नावोचद्धिप्रदासो प्रन्धविस्तरकारतः\ 
तरिप्रदासः 

दशनम् 
चरतेः क्तप्रस्यये रूप दे रशीनृत्तमिहोदितप् । 

कुन्भः 

देशीनृत्यम् 
क्तप्र्ययान्तादुक्ताथांद्धातारनिष्पद्यते पुनः । 
नत्तशब्दो विदक्षायां योभारूपश्च कमणः । 
देरीयमेतदेवोक्तं पण्डतेमरेयवेदिभिः ॥ 

विप्रदाचघः 

द्शीनृत्यर्विधः 

श्रतीर्मति कासश्च तालश्चेति चतुष्टयम् । 
याटप्त्यादिकमदेन देरी नस्य बिधिक्रमः ॥ 

परथक्रदर्धितः कश्चित्स एवा्रोपदिहयते । 
सङ्गप्रवेदो सञ्जाते पाश्चयोश्चतुरः करान् ॥ 

अग्रतः षोटश पश्च नर्तक्यो गायकैस्ततः। 
आरप्तो क्रियमाणायां नर्तकी वाप्रपाणिना ॥ 

धृत्वा चेराच्चटे दक्षे पताकं दधती करे । 
करासेहावभावाभ्यां युते श्रमणमाचरेत् ॥ 

कुर्भः 

देशीपट्ः 

दक्षिणे वदने तस्य मितं सप्रभिरङ्गङैः । 
वामे तु वदनं तस्य भवेत्साेषडङ्गरम् ॥ 

यदन्तरं पटोश्चमं जठरं तस्प्रकीर्तितम् | 
उदलीसंज्ञ कस्तेन वामं वक्तं विधीयते ॥ 
यन्मया मागेपटदहे लक्षणं प्रागुदीरितम् । 
तदशेषं विधातव्यन्तमस्मिन् पटहे बुधैः ॥ 

कुम्भः 

देशी यकरणानि 

अम्याङ्गेन समायोगो न कायश्च नरः सदा। 
कर. (~ {^ क उचेयदीयकरणानि मनोह तणि तत्तःखदेशखलनाटपनेषु चिक् । 

तेन तरिनैत्परितोषङ्रेण राज्ञा देशप्रसिद्धकरणानि †वनिर्मितानि।॥ 
कुम्भः 

दष 

दशीरगाः तष्टानि च 

देरी रागान् प्रवक्ष्यामः पूर्वशाखानसारतः । 

ते च रागाङ्कभाषाङ्क्रियाङ्गोपाङ्गसंज्ञकाः॥ 

प्रामरागस्य भाषाङ्गक्रमाच्छायानुकास्तः | 
प्रामाङ्कमथ माषाङ्गमुषाद्वं त्वनया भवेत् ॥ 

१९ य ङ र 

तन्तीदानक्रियायोगाच्छियाङ्ग जगदुवुधाः । 

पवनाल्नायते नादो नादतः स्वसम्भवः ॥ 

सखराव्सञ्धप्यते रागः स रागो जनरञ्जकः । 

रञ्जनादागता भाषा रागाङ्गादेरपीष्यते ॥ 

गीते वाद्ये च नृये च रक्तः साधारणो गुणः । 
सा चेदस्ति किमन्येन दूषणेन गुणेन च ॥ 

दम्मीरः 

देशीरक्षणम्--अमिनयः 
नास्ये ह्यभिनयश्ि द्रासच्छादे नफटं हि तत् । 
एत देशी ति विख्याते तत्तदेदाजयेच्छया ॥ 

नृत्तरतीषली 

* 
ध 

देशैखारक्षणम् 
्रान्तप्रास्रातममका खादी नानारसविभूषिता। 
दर्जिता गमकप्रासेगोडीस्वेकरसा मता ॥ 

नानाप्रयोगरागांङ्रसा भावाच््युरङ्धिका । 

भूरिभावरसेत्कषा द्राविडी प्रास्लवजिता ॥ 
परोक्षुतेवः 

देहनसखराः 
र तिसुक््मश्च सुक्ष्म पुषटोऽपृष्टस्तथैव च। 
तारश्चेति च विज्ञेयाः पद्ध देदजाः रूयः ॥ 

सङ्गीतमवर नदे 

दोरम् 
यव्ोऽधोर््वो म॒खो यश्रलीख्या दठितः क्रमात् । 
करसदोटमादि टे चार्यं प्राढृतेघेषेः ॥ 

दोषाः 
प्रोच्यते गायकप्रीटे सर्वभूतादुकस्पिना । 
अपथ्यबजेनादोषाः न ययुः प्रायो दणां यतः। 

भतस्तद्वजनं पूर्वमुच्यते ऽन्ये ततोऽपि च। 
गायनो वजनक्षारं चान्नं पयषित्तं तथा ॥ 



वोहदमेदाः ८५५ द्वात्रिंशत् चारीणां रक्षणानि 

आरनाॐ यवान्न च बहुकं चापि यद्भवेत् । दवातिश्चत् चारीणां लक्षणानि 
गुरप्रायमिहाग्यद्यन्माहिषश्चीरमूषितः ॥ षद्धां विधाय चारीं चेदुष्टयाद्धि च इ्ुञ्ितम । 
व च 0 कर्हिचित् । पा चिनिक्षिपेश्वारी५पक्रान्तां तद्ादिशोत् ॥ 
प्रत्यूषे मधुना साकं चृणंमाहीषध लिहेत् ॥ । ४. त कम्भः नीत्वोपरि श्पार््न कुश्ितं चरण ततः। 

पाश्वयोः पातयेद् भूमौ पाश्चैपादा तदोच्यते ॥ 
४५२ | च्चिते पादमुर्छिप्योल्छल्य भूमौ निपातिताम् । 

प्राकृते द दास्यः स्यात्दधदाः कीतिता नव । भन्यग्िताद्िं जघनं पञ्चादेरे क्षिपेयदा ॥ 
सारसो भ्रमरो हंसः छुररश्चनद्रलेखकः ॥ ध 

कुञ्जरस्तिकको हंसक्रीडोऽप्यथ मयूरकः । तदा सगत जेया साविभूयककनतेका ! 
त्योदश्च युजि समे मात्रा दाद्श्च सारसे ॥ छृच्चितोरिक्षप्तपादस्य जानुस्तत् सस यदा ॥ 
उर्जहो मनवो मात्रा भ्रमरे रवयः समे । न्यस्य तद्यो कृतोऽन्योऽद्धिरू४ जानुस्तदा भवेत्। 
माता पच्वदायुग्मे समे हसे लयोद्स ॥ पषठमसा रिताङ्ग्चदन्योवोभिमुख त्म ॥ 
कयोदश्च युजि कलौ: ररे मनवो युजि। ध 
ज वि (वथ भ | छरत्वा पाष्णि स्वप्न क्ष्मान्यास्ताखाता तदोदिता। 

४ उरिक्षप्य छुद्ित पादं जद्कामस्य प्रसाये च॥ 
उजेत्रयोदेशकडाः कुञ्जरे तिथयः समे । ति | 
मात्रा पच्चदशच युग्मे तिलके मनवः समे ॥ जानन्तो चोरुपयन्तामग्रयोगेन ते भुवि । 

बयोद्च सामहंसक्रीड युग्मकलाः कलाः । क की नित 
ययेषामद्धेयोरन्ते पश्चादिरुघुभिः शिखा । पञचान्नीस्वाद्छिते पादे तस्य पाश्या स्फिजं स्रोत्। 
तं शिखा द्विपथं प्राहुमयुरमपि सूरयः ॥ ते ततोऽन्वितजङ्घं च भूमात्रम्रतले न चेत् ॥ 

4 निपातयेत्तदा चारी परोक्ता नूपुरपादिका । 
दौहिबनप्त्हसतः पादे कं्रितमुद्धत्य दोख्यित्वा च पाश्चयोः ॥ 

मरगशीरषतियगानि वामे ह॑सास्यहस्तकः । न्यस्येत् पाश्या खपाश्च वेदखपादा तदोच्यते । 
दौदि्नप््रोयै्येतेव्यगस्येन प्रकीर्तितम् ॥ नूपरश्चरणौ न्यस्य पार््णिदेद निधाय चेत् ॥ 

द्रत र्वदेदश्षेलाभियुखं जान्वग्र तेन वेगतः । 
व ठु भवेषु करणाेदिनेषु च। अभर प्रसायेते चारी दण्डपादा तदोच्यते ॥ 

ध्रव द्रता च कर्तव्या करुणे भावसंश्रयाः ॥ पृष्ठतो वकित खरष्टा रिरो भ्रान्त्वा च सर्वतः। 
भ नाव्यशासे प्रसृतश्चरणो यत्र विदयुद्धान्ता भवेदसे ॥ 

दन्द मेदाः तहक्षणानि च अतिक्रान्तागते पद न्यस्तास्योरोर्विवर्तितम् । 
1 करवा पादान्तरतङश्रमेण भाम्यते तनुः ॥ 
उपवीतं समाश्रि द्वादश्चाङ्ग विधानतः । रेण अकति 
यथाङ्गिकसमायुक्तः सोऽयमादये ईरितः ॥ = न चारी 7 ५ त 

। र धन्यो रुमूलक्षे्ान्तं पादमुरिक्षिप्य इश्ितम् ॥ 
सखवाचिकं समात्ताध्य शिरेनेत्रादिभिः कमात् । | व । त 
स स्याद्भिनयो नाम्ना भाविकटन्द्रसंत्रिकः ॥ नितम्बाभियुखी पा्णिः काला स्वपाशचेगम् । 

९ यत्रोत्तानं पादतटङे कटिजानुविवर्तनात् ॥ 
अनुक्कय परान् शुद्धगीतवाविकनत्तनान् । _ तति 
संभाषणादिभिभावाधिक्यः स्याद्नुकारिकः॥ शनङ्गतासता सा स्याद्जङ्गप्रासदाचेका। 

"सारजेखरः ताटक्षयान्तरक्िप्ते कुतं पादमानयेत् ॥ 



द्ादशषपदानान्यदाहरणम् ८५६ 

पाश्न्तरं तु जधर्न स्छस्तिकीष्स्य पातयेत् । 
धरण्यां पा्णिभागेन यत्राक्षिप्तामर विदुः ॥ 

विश्ि्टजङ्भयोः कृत्वा स्वस्तिकं तस्य कुं्ितम् ) 
पादः असारितो वकरः स्वपश्चस्योऽथ पालयते ॥ 

पाष्ण्यां पहण्यन्तरक्ेत्रे परःविद्धा भवयसी ; 
आविद्धा पादमन्योरग्रदेशसथाप्तु पार्पिणकम् ॥ 

कर्बोत्यत्य भ्रमरकं दत्वा यत्र निपातयेत् । 

तथान्यं पादमुद्धृन्य सोदुधृत्ताशेषषरूपिणी ॥ 

लछितां च क्रियासाध्याश्चार्यो युद्धनियुद्धयोः । 
क भ, भ £ 

चरत्ये न!टयगतो चेताः प्रयोक्त्रा मनीषिभिः ॥ 

प्रासं यो यदा यत्र हस्तः पादोऽथव) भवेत् । 
समरे तदनुगोऽन्यः स्यात् साभ्ये तु समरारुता ॥! 

यतः पादस्ततो हस: यतो हस्तस्ततस्तरिम् । 

चरणानुचराण्याहुरद्गोपा ङ्गानि सूरयः \ 
दम्मीरः 

दादश्पदानान्ददाहरणम् 
पेदेद्रीदश्धियस्यान्नान्दीं तामपि वणैये | 
करेण नीवीं वदनेन छलामेसेन धभ्मिह्भवे वहन्ती ¦ 
रतावसाने नवकलितत्पादरद्धोत्थिता पातु पिनाकिकन्वा। 

शत्रापि वृत्ते शुद्धेऽपि पूर्ववद्योजना भवेत् ¦ 
नान्दीसमाप्तो गायन्ति दुवा नेष्कामिकी ततः ॥ 

विप्रदासः 

भे 

द्रदशवणलः; 

वणानां नियमादेव वरणैटा परिकी्धते ¦ 
रुक्ष्म नामानि तासां च क्रमणे ज् महेऽधुना ॥ 
षडक्षरादिषु पादेष्वेकेकाश्चरव्रद्धितः। 
वर्गेखा दहदशाप्यत्र यावर्सप्तदद्याक्षिरम् ॥ 

धाद्या मधुकरी ज्ञेया ह्ितीया सुस्वरा मता } 
तृतीया करिण परोक्त चतुर्थीं सुरसा ततः॥ 

प्रभञ्नी पच्चमी स्यातषष्ठी मदनक्षच्यथ | 
सप्तमी दिनी ज्ञेया प्रभावस्यष्टमी तथा ॥ 

नवमी माख्ती ग्रोक्ता दमी स्छिता मता। 
कादरी भोगवती परा कुघुमचल्यपि | 
छ्->ेच वहदो भेदाः सन्ति ते नत्र कीर्तिताः ॥ 

मोक्षदेवः 

धनुराकर्षणम् 

दितीयकरासः 
त्रिपताकौ करो कुत्वा विषयासनमासिता | 
मण्डिकौ चरणौ कृत्वा यथास्य पद् पदे 1 
नयन्तीह न को चिच्च सन्दंङमथ तन्वती ॥ 

परयन्ती पादरर्वयोरेद चक्छितेव यद्! नदी | 
कुरुते नयमेषा सा बकमेदो द्वितीयकः ॥ 

कुम्भः 

हितीयपताकम् 
अधेचन्द्र करं कत्वा दक्षिणं तस्य संमुखम् । 
घानीय कामुकाकारं जानु कुयाहितीयके ॥ 

कम्म 

दवितीययोवनरक्षृणम् 
पीनोरु जघनं पीन कटिनोरुघनस्तनम् । 
जीवितं मन्मथस्योक्तं द्वितीये यौवनं बुधैः ॥ 

| दम्मौरः 

दितीयहसः 

मक्र हस्तमारभ्य पादाभ्यां प्रष्ठतो त्रजेत्। 

विचिखाम्यभेदनज्ञा हसी चासां द्वितीयकः । 
कुम्भः 

द्विमूढकलक्षणम् (सासः) 
मुखप्रति मुखोपेत चतुरश्रपदकमम् । 
श्िष्टमावरसं यत्तदे चिञ्याथ द्विमूढकम् । 

नृत्तरनवेखी 

दिशिखरः 
रिखरं दन्द्रसंयोगात्करये दवंडिखरे मतः । 

हृदये तस्य विन्यासो विहितः पूर्वसुरिभिः॥ 
सं मीतमुक्तावटी ददन्कृता 

दिरिखरः 

शिष्टौ मिथश्चच्छिखरो चरो द्विरिखरस्तदा । 
रायनार्थऽङ्गुरिस्फोटे नास्तीति कथनेऽपि च ॥ 

कम्म; 

च 

धनुराकर्षणमर 
स्वस्तिकीकरतयोः पाण्योर्वेगोतियक्च सर्वतोः (?) । 
पारर्वेऽयेककये कस्मान्विवतीं यदि कर्णम. | 
धलुराकर्षणं प्रोक्तं तथात्वन्वर्थनामकम् ॥ 
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धनुर्वह्टीविनामकम् 
कृत्वोभ्वांधोमुखौ हस्तौ विखासाकछमतो यदि। 
मण्टनाकृतिसंकरान्तो ततस्तावेव पूर्ववत् । 
सीर्षदेशे कटीदेशे पादवयोनैति संयुतौ ॥ 
स्यातां ततः. । 

धातुः 
धातुः प्रबन्धावयवः स चतुर्धां प्रकीर्तितः । 
निबद्धस्यादिमो भाग उद्राह इति कीर्तितः ॥ 

आदवुद् गृह्यते येन सोच्य उद्राहसंक्कः । 
दितीयभागो मेखाप उद्राहध्रवमेखनात् ॥ 

प्रबत्वाद्धवसन्ञस्तु तृतीयो भाग उच्यते। 

आभोगस्त्वन्तिमो भागो गीततपूर्णस्वसुचकः ॥ 
धव्राभागान्तरे जतो धातुरन्योऽन्तरामिधः। 
स तु साटगसूडश्यरूपकेष्वेव दइयते ॥ 

वातपित्तकफा दे्धारणाद्धातवो यथा । 
एवमेते प्रबन्धस्य धातवो देहधारणात् ॥ 

एष धातुस्सर्वदेहव्यापकोऽङ्गविरक्षणः। 
अङ्गानामेकेदेश्वं प्रसिद्धं दइयते यतः ॥ 

स द्विधातुस्विधातुश्च चतुर्धातुरिति लिधा। 
अभोगमेलापकयोः कचित्कविदभूबतः । 

षडङ्गानि प्रबन्धस्य स्वरश्च विर्ूदं पदम् । 
तेन्नकः पाटा च पुसो नेत्रादिकाङ्गवत् ॥ 

तत्र तेनपदे स्तः पार बिरुदेकृरो (१), 
कराभ्यामुद्धशात्कार्य कारणस्वेोपचारवः॥ 

प्रबन्धगतिदतुरवात्पादे ताखखरौ भवी । 
सरिगौदाः सप्तवणाः षड्जादिभ्वनिवाचराः ॥ 

सूरामिव्यक्तिसंयुक्ताः स्वरास्तन प्रकीर्विताः | 
संबध्यन्तपदैरेव नेतुयैदुपबध्यते ॥ 

वर्णन घे्य॑सोयादेर्गिरूदं नाम तन्मतम् । 
क्रियाकारकसंबन्धषूपते यजन्निबध्यते ॥ 

वर्णनं येयेज्ञीयौदे तदेवात्र पद स्मृतम् । 
शतो न सकरारेका बिरुदस्य पदस्य च ॥ 

तेन्नवो नामतो नेति शब्दस्य विकृति भवेत् । 
विकृतत्व च भाण्डीरभाषयास्य समागतम् । 
सोऽय तेनेति उब्दश्च तच्छब्दोपनिवन्धकः ॥ 

तुटखजः 

108 

भुवमेषः 

धातुमाने फलः 
अथानक्षरताले तु प्रवृत्ते गीतमानतः। 
सदैश्चनपताकाभ्यां तर्तकीनरयमाचरेत् ॥ 

ध्वे चत्ये यथौचिय षद् चत्वारोऽथ पश्च वा। 
धातुद्रये द्विताटी स्यात्कटासो हस्वकस्तथा ॥ 

सकेच्छया तु प्रकर्तञ्य इति गीतविदो विदुः । 
षडुक्ता मण्डका यत्र त्रिताली तेषु समिता ॥ 

धृष्टः (नायकः) 
अत्यर्थमाषी दुेष्टस्ताजंतोऽपि न सीदति । 
व्यक्तापराधचैष्ठो थः स धृष्ट इति कीर्वितः ॥ 

दछभड्रः 

येयपू-(वीरुषः) 

सबोरमनाप्युपक्रान्तनिवोहः सथेयेभुच्यते । 
वेमभूपालः 

ध्यामस्य अख्यता 

ध्यानं विना रागसमृहमेतं गायन्ति रागे निपुणा जना ये । 
सङ्गीतशास्ोक्तफटानि दगास्तेभ्यः प्रयच्छन्ति कशापि नैव ॥ 

म्नः 

धरुवः 
धवत्वेन प्रबन्धेषु सम्भवात् ध उच्यते । 

सोमरांजदेवः 

श्रुवः- तारः 

छशुरेको द्रत त्वेकं उषुडन्द चतुदेञच । 
माला य्व प्रयुभ्यन्ते चतुरश्रधयस्स्यृतः ॥ 

अरवकलख्ता 

धुवकरक्षणब्रू 
उत्तमः षट्पदः प्रोक्तो मध्यमः पञ्चभिस्तथा । 
कनिष्ठस्तु चतुर्भिः स्यादेवं य्युभेवकास्विधा ॥ 

एकधातुर्दिवण्डः स्या्घरोद्राहस्वलः परम् । 
ये किञ्चिदुञ्च ... स्यारखण्डे गमकशेभनम् ॥ 

ततो खण्ड आम्रोगस्रयस्तस्य च खण्डकम् । 
उत्सषगमकमुक्तं चै नेव स्वाम्याङृते च यत् ॥ 

उद्राहस्याद्य ण्ड च न्यासः स धवको मतः। 

एवं हि षट्पदः प्रोक्तमुत्तमो धर्वको वुधैः ॥ 



भवकरुक्षणम् 

पर्चपादस्य तद्रा पदयुग्सं प्रशस्यते । 

तृतीय चोपखण्ड स्यादिरभ्यस्तमिदं त्रयम् ॥ 

आभेगन्नैकखण्ड स्यादितीयं चोचचखण्डकन । 

तुस्यनामाद्धिते चैतदिति मध्यमरक्षणम् ॥ 

धवभेषः 
एकादलाक्न यस्पादादेकेकाक्षरव्धितेः । 

खण्डेध्ववा षोडश स्युः षरिरात्यक्षरावधिः। 

रसताखादिवर्णैशच ध्रवाणां खक्ष भम् ॥ 
गान्धरवैवेदे 

जयन्तादिक उत्साहो नन्दनश्चन्द्ररेखरः। 

कामोदो विजयाख्यश्च कन्दर्पो जयमङ्गखः । 

ष्ठ ध्रवाः समाख्याताः राज्ञे च परिगीयते ॥ 
हम्मीरः 

नाख्यवस्तूपयागिन्यो धवाः पच्च प्रकीर्तिताः । 

प्रावेशिकी तु तवाया द्ितीयाक्षेपिक्ा मता ॥ 

प्रासादिका ठृतीयान्या ध्रुवा तुयौन्तरा भवेत् । 

नष्कामिका पञ्चमी स्यादासां टश््मोच्यते क्रमात् ॥। 

्रवेश्चसूचनीया तु पात्राणामर्थयोगतः । 

ननाभावरसेपेता सा स्यास्रावेरिकी घरवा ॥ 

म्करान्तं बाद्यमुहन्य गीयते यदूदते ख्ये । 

अस्तुतार्थसमाक्षिपात् ज्ञेया साक्षिपको घवा ॥ 

अ्थाक्षेपवज्ञाद्या च रसान्तरमुपेयुषी । 

रद्धप्रसादं कुरुते सा स्यात् प्रासादकी धवा ॥ 

प्रयोगगवदोषाणां प्रच्छादनपटीयसी । 
विच्छेदेऽवान्तरार्थस्य तत्सन्धानविधायिनी । 
मध्ये मध्ये प्रयुज्या या सा विज्ञेयान्तरा धवा॥ 

वेमभूपाल 

धवा 
गौखो मोङीष््रयोगश्च टोग एकादज्ाक्षरः । 
चतुभिंश्वरणः प्रोक्ता घवा प्रागुक्तताख्युक् ॥ 

यथा 
गङ्गातरङ्गपरिपौतजटं गोरीकुचदयनिषिक्तकरम् | 
देवेन्द्रमुख्यसुरपूञ्यपदं वन्दामहे रिवममेयपद्म्॥ 

गान्धर्वैवेदे 

4९ .4 

कुम्भः 

धुवारक्षणम् 

अङ्काय सयवां यत्तयः पाणयस्तथा । 

अप्रस्परसंवद्धा यतस्तस्माद् धवा मता॥ 
वेमभूपालः 

श्रवाः 

ध्रवास्तु पश्च विज्ञेयाः नानाव्ृत्तसमुद्धवाः । 

यथास्थानरसोपेता द्यत्तमाधममध्यमाः ॥ 

कनीयसी्रहा काचिरसन्नि पातम्रहापरा । 

तथाकार्रहाकाचित् त्रिविभ्तु धवा स्मृता ॥। 

प्रावेरिकी तु प्रथमा द्वितीया क्षेपिकी स्मृता । 

प्रासादिकी तृतीया च चतुर्थीं चान्तरा स्ता ॥ 

सेच्कामिकी च विज्ञेया पद्धमी वृत्तकरमणि। 

आसामेव प्रवक्ष्यामि छन्दोबत्तसमन्वितम् ॥ 
नाय्यश्न 

धरवाङ्गानि 
मुख प्रतिमुखे चेव वेदायसकमेव तु । 
स्थितप्रवृत्ते वज्र च सन्धिरसहरण तथा ॥ 

्रस्तासे माषघातः स्याटुपानर्तनमेव च। 

उपाधातः प्रवेणी च चतुरश्र सरीषकम् ॥ 

सम्पिष्टमन्ताहरणं माहाजनिकमेव च। 

ध्रवाणामङ्गसज्ञानि पञ्छानामपि नियराः ॥ 

न्यशन्ञ 

धुवाणां विनियोगः 
अपकृष्टा ध्रवा बद्धे निरुद्ध पतिते तथा। 

ठ्याधिते स्पदितारा च प्रयोऽया करूणाश्रया ॥ 

ध्षपविद्धे तथौ्ुक्ये विषादे परिदेविते । 
कर), [प % ॥ 

श्रमे दैन्ये च चिन्तायां दुःखे प्रयक्षजे तथा ॥ 

धिता प्रवा प्रयोक्तव्या नास्वरक्षणवेदिभिः। 

लाश्चगरैदरन रेपे विषादे संभ्रमे तथा॥ 
। =, न्त षि 

टस्पातविस्भये चैव प्रलयश्च।वेदने तथा| 

वीरे भयानके रद्र छयादतट्या ध्वा ॥ 
त वेममूपरदः 

भुवारक्षणम् 
यथद्घिः करणादिन्यो न मिन्नं सदिद पुनः। 

धते तेरेबाङ्ग भावं प्रयाद्ारादिभिस्तथा ॥ 
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अङ्गैरङ्गा पूर्वरङ्गसतेभ्यो मिन्नोऽपि गम्यताम्। 
अथोपत्याः प्रयोगो वा प्रधानेन योऽयताम् ॥ 

भरयाष्टारादिकं याता प्राच्योदीख्यां गतां तदा । 
साश्राबणादिकं भागसारिता भागवद्धकम् ॥ 

देवस्तुयर्थमपदं पद्बद्धमिति हिधा । 
अपदं तत्न निर्गि पतबद्धं तु गीयते ॥ 

बहिर्मीतिमितीदं तु सर्वदेवप्रियवहम् । 
पदबद्ध प्रयुञ्जीत तस्मादेाश्रावणादिकम् ॥ 

कमारूढेरक्षरेः स्यात्पदवन्धः स च क्रमः। 
गुरुख्वादिभावेन तते तव्राभिध स्यते ॥ 

पदास्मेषां प्रयोगेऽसौ धवेति व्यपदिइयते। 
अतर वणां ह्यङ्कासया खय: पाताश्च पाणयः ॥ 

ध्रवमन्योन्यसम्बद्धा यस्मत्तस्मादूध्र ता इमे । 

अङ्गस्य च प्रयोगस्य भरना यश्च विवक्षया) 

जिङ्गलयेण निदंशस्ततर तत्र मविष्यति। 
उदिष्टानामथाङ्गानां छक्षण संम्रचक्ष्महे ॥ 

विप्रदासः 

घरवा या सौरसेन्यादिभापाणां नियमश्च यः। 
छन्दसां नियमस्तद्रदे(पम्यार्थपरिप्रहः ॥ 

वेमभूपालः 

धुवाविधानम् 
तस्य प्रागभिहिते तु खक््यसज्ञा परीक्ष्यते । 

€ 

मागेदेशीविभेदेन सा द्विधा गदिता बुधैः ॥ 

द्विकमय मागेसज्ञे परदेरीति कीर्तितम् । 
निःशब्दा शब्दसेयुक्ता तत्राद्यस्य तिया द्धा | 

भावापश्चाथ निःक्रमे विक्षेपश्च प्रवेशनम् । 
इमाः कथ तख्ध्च निःशब्दा इति कीर्तिता ॥ 

धरुवः शम्या तथा ताछः सन्निपातं इमाः सुखाः । 
सशब्दाः पावसैज्ञाश्च चतस्रः परिकीर्तिताः ॥ 

धवादीनां चतुणां तु निरया पाताभिधा मता । 
पाक्षिकीं तु करासज्ञा क्रमादेषां चिविच्यते ॥ 

पातानां पूर्वमुदेशो युञ्यतेककरत्वतः। 
ततो हिकलिकावर्हो निःकामाख्यगप्रवेशको ॥ 

तत आव।पविक्षेपौ चतुःकङतयो चितो । 
सन्यध्येद परारष्माघनत्यादिनां चैः ।\ 

प्रवौविधानषु 
ष । 

चतुःकडादेः प्रथमसृदेश्यत्व समीरितम्। 
मद्रकाण्यन्तरत्वाद् निरदिक्षन् महामुनिः ॥ 

अतो प्रधानभागोषु द्विकादिविधाचिदह । 
निःखब्दाः पूर्वमुहिष्टाः पातास्तु तदनन्तरम् ॥ 

सवेपातानुगामित्वात् ततर स्याल्प्रथमं ध्रः 
शम्यादक्षिणहस्तस्य प्रयोगस्तदनन्तरम् ॥ 

तदनन्तरतस्ताले वतो वामकरोद्धवः। 
तथोभयकरोत्पाद्यः सन्निपातस्तते। भवेत् ॥ 

उत्तानस्य करस्यास्यादाघायोऽद्घ लिद्कैचनात् । 

निःक्रामोऽधस्तटस्य स्याद्ङ्गलीनां प्रसारणौत् 

विक्षेपः पाश्वेतः क्षेपात् पणेरतानितस्य तु । 
प्रसारिताङ्कुकीकस्य निर्दिष्टः एथिवीभुजा ॥ 
पाणेरधस्त रस्य स्यात् प्रवेशोज्घ लिंचनात् । 
त्रयोरेकतरस्याब छो रिकाराद्दपूषैकम् ॥ 

पणेः संपातनादुक्तो धुवो विष्छेपवर्जितः। 
गातुः पापस्य स्मनात् शम्या दक्षिणपाणिना ॥ 

वामपाणितलाघाताद्रक्तभ्रयर्धिघातिना | 
प्रतिष्ठार्थतया दातोररष्टस्थापकत्वतः ॥ 

तद्धिपयेयतस्तःछ ताल विस्कीर्विनोदितम्। 
सञ्निपातो मिथः सम्यक पाणिष्टयनिपातनात् ॥ 

कलायाः अपरो कः} 
द्विकलर्व्वविधो साक्तैनि काम इति कीर्तितः ॥ 

यद् पृं ... ... .. कटा | 
तदा विक्षेपसंज्ञा स्यात्तथामिनययोगतः॥ 

तत्र च्पूवैपातं तं यक्ता... --गेद्धितीयः 
द्ितीयास्या संप्रवेडो परवेशास्या कखा भवेत् ॥ 
अनेनैव विधानेन देश्ीताटेषु जानता । 
कटापतविधिर्ेयो मिश्रवान्मिश्चिंतः कचित्॥ 

यतो विधीयते तालो बुधरेष चतुःकडः ) 
तदैको गुरुरस्येव निधातव्यश्चतुःकरः ॥ 
अस्मादेवात्र विज्ञेयः पादभाग््धतुःकलाः । 

मुख्यत्व मतरग्बाचावापस्थेव निगद्यते ॥ 

केचिच्छम्यादिशब्देन छारिकामाहुरन्नसा । 
तावान् किं तन्मते पातोऽथवा पातद्वये भवेत् । 

पतिक्ये चिलमर्गिऽस्य द्विमात्रासंभवो भवेत् । 
शाने नि~ =+ = मत चच >, + ~+ ४ 
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याहि शम्यायुक्तायां गीतोपाते द्विमाञ्चके । 

गीतसोम्यै न भश्येत कथ वत्तेन कथ्यताम् ॥ 

वृतीयपक्षाङ्गीकारे श्म्यादेध्रुवपाठता । 

मैषयेको भवेन्मात्रा धुवे श्म्यादिके पुनः ॥ 

आह्वाद्रयं कथ तत्तो नेवमियपि सुन्दरम् । 

दत्तो यथाक्षरे चश्चत् पुटे रष्व॑शगोचरः ॥ 

शम्यादिमादको दष्टः धरवोऽप्येककके तथा । 
उपो्टने मद्रकषादौ द्विमा्ः सद्धिरिष्यते ॥ 

अथानियतपातोऽतर ध्रवः शम्यादिनो तथा 1 

तर्हि धवोकरंन भवेत् खछम्या वातन्तरग्ब बा॥ 

इति दक्षिणयोयेदटदय वा भव इष्यते । 

सर्पिण्योर्मध्यमध्ये च छोटिका न तदामता ॥ 

हस्तपातो व्यवहितः शम्यादिश्तु यथासिितः | 

पातस्य वक्तु प्राधान्यं ज्ञम्यादौ तु लिरिक्ष्यते ॥ 
छोटिकां भरताचायां न समस्मरदाप्युत । 
यतो दृक्षिणदस्तस्य पातः शम्येति कीर्ततम्॥ 

चतुर्विधस्य पातस्य सङाञ्दत्ये यदा दिशेत्। 
तेनैवोदाहता सम्यक् श्ञम्यादीनां सञ्चब्दता ॥ 

अन्यधा पातमेवैषामभ्यधान्न सङ्ब्दताम् । 
धृवाण .-. -. यदोच्येत मागैयोध्रैवचित्रयोः ॥ 

शम्यादिकाः प्रयुञ्यन्ते तदा नियतदहस्ततः । 
बो नियतहस्तः स्यादियेषा ..-.. क्षी ॥ 

वृत्तिदक्षिणयोः कैश्चि्चतुरस्ते यथाक्षरे । 
सर्पिण्यायाः समादिष्टाः शम्यादिष्वपि तन्मते ॥ 

धवस्तेभ्यो मवद कथ पाथेक्यमहे ति । 
नैव कम्याद्यो यस्मा्तुरस्तादिगामिधः ॥ 

शरवः शम्याद्यनुगतः स्वातन्त्येण विवक्षितः। 

करामानमिह ज्ञेय मागेसेदवशादूवुधेः ॥ 
एकमत्र कला ज्ञेयो घे चित्रादिके पुनः। 

तत्कान्तमानकरनात् कलाधिद्धिः; करोदिता ॥ 

अगत्रितयहेतुरवान्मागेता घ्रवगामिनी । 
क्तोऽन्येषु ध्रवकरा निगच्छन्ति षिरंति च ॥ 

धतश्चित्रादिकानां तु लयागां मगेता मतेा। 
इइयन्ते वार्तिके मार्गे चतस्रो घुबगाः कलाः ॥ 

विरप्यो शक्िणस्वेन चित्रस्तु द्विकरस्ततः। 
मात्रादीनां खक्षणन्तु प्रोक्तं खस्ष्यपराक्षगे ॥ 

भुवाविधानध 

उचरोत्तरतो मार्भत्रितये द्विगुणाः कठाः । 
अष्टानां तश्र मात्राणां नामानि व्याहरामहे ॥ 

धरवका सर्पिणी कृष्या पद्िनी च विसर्जिता । 
उर्क्षप्राख्या पताका च पतिता चमी मता॥ 

छोटिकाश्च्दपूम तु पात आसां प्रकीर्तितः । 
भतः प्रयोगमासां तु घ्रवपातानुगं विदुः ॥ 

नावापादिषु तेनेमा प्रयोज्याः स्युः कथं च न। 
अथासां छक्षण वच्मि पूर्वशास्त्ानुसारतः॥ 

करघातात् प्रवो ज्ञेयो वामगा सर्पीणी मता। 
दृक्षिणे गमनात्कृष्या स्यादधोगा तु पद्िनी ॥ 

विसर्जिता बदहिःपाता वि्षिप्रागुलिकुव्वनात्। 
उर्वगाल्परताका स्यास्पतिवान्वर्थसं्ञया ॥ 

ासारिते मुखायङ्गे घ्रवरपाताच्चिते वुधेः। 
षवापादिक्रियात्राये घ्रवरकाय्याः समीरिताः ॥ 

सभ्यभेवासु मात्रासु प्रयुत्छासु नियोगतः। 
धय संध विनाशः स्यादा चायेप्यानुश्चासनात् ॥ 

भ्रवकापतिते स्यातां चित्रे मर्गे तु वार्तिके 
भ्रवकासर्पिणीतदरसपताका पतितेति च ॥ 

चतस्रो मातृका ज्ञेयाः कमादष्रौ च दक्षिणे। 
चित्रहब्देन केचित्त चतुरस्र यथाक्षरम॥ 

केचिद् गुरुकृतकलं के चित्कालं तु तन्मतम् । 
म्राहु्गीतिपरिच्छेय नायस्तत्र यतः स्मृतः| 

खये पते द्िमात्रस्वाभाचशित्रविरोधकृत् । 

द्विमात्रव्वास्सखभावेन गुरुश्चःपि विचिच्रता॥ 

चित्र्यव परिच्छेदात् दृतीयस्य कथा वृथा। 
स्वभावात् गुरवो रोके दिद्धिमात्रास्तथा सति ॥ 

चितरमारगे द्विमात्रवे सुवरच नकथवन। 
मागो नाम कलामानसद् इयायसकथा ॥ 

सागेङच्दः; क्रियावाच्यः प्रसिद्धो लोकवेदयोः । 
तथाहि टकरिको मार्गो वेदिकोऽयमिति प्रथा ॥ 

अत आवापशचस्यादेयां क्रिया क्ु्नादिका । 
सैवोक्ता मामेशब्देन मूल भूते प्रवे ततः॥ 

मर्गं कठेकिकामाव्रा ममेचद्विगुणीकृते । 
चित्रयन् चित्र इत्युक्तस्तामेव ध्रवजां कटयम्॥ 

ण्व्य +; 
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चतुगणां वार्तैव कुवन् वार्षिकं उस्यते । 
एकस्येव उयोयेत्र चतु्मा्सव कीर्तनम् ॥ 

सावतैब यतो लोका लघुरुवोदिकानि च ; 
प्रयैजते नदावणान् चतुरारोकमानृकन् ॥ 

तैवेकल ध्रवकडा दृष्टिणेऽष्टगुणा भवेत् । 
यतो दक्षिणमागैस्य प्रापिर्नोके क्रियापहा ॥ 

तोन दक्षिणे मर्गे कलब्द्धिरतोधिका । 
केचित् काः परिमितो मा्गशब्देन गीयते ॥ 

यथा चित्रे भवेत्कालो निमेषेदेश्चमिर्मतः । 
विंशदया वार्िके तेश्च दिगुगैदे क्षिणे भवेत् ॥ 

भुवो धुवतयेव स्यदेकमाल्रक एव सः । 
केचित्सर्वं तारे न दिंचिदिह् मन्यते ॥ 

छष्वभावादिके मागः भजन्त कष्ठषपताम् । 
नेवं चचत्पुटाय स्तु सर्वे स्युरुघवस्तद। ॥ 

गुवाद्या हिकलाधाने विष्िष्यन्ते यदा बुधः । 
नोचेदेवं चिच्रटक्ष्म सर्वगेषु वथा भवेत्॥ 

चतुर्र खघुगुरुष्डुताव्मनि यथाक्षरे । 
चिवमाने स्मृतं तज्ज्ञः करोधपेश्चयेवदहि ॥ 

द्विमात्रादिकलासाक्षान्न सर्वत्र परमीक्षते । 
अतः कलापातमागेक्षणं कीर्तितं मया ॥ 

ईति करपातमायः 

यः काटो वर्तते मध्ये कटयोखेय एव्र सः । 
लीङ् धातोः षणार्थत्वादिदह् छष्वन्तरेण यः॥ 

आन्छेषो छयनात्सोऽतर खयश्ब्देन गीयते । 
ते डयास्िविधा ज्ञेया द्रवमध्यविरंविताः | 

भादो प्रयुज्य रध्वाद्यमध्यं॑चेत्त्परं द्रत । 
विश्रम्य प्रविशेषव्वन्तरे द्रतलयस्तदा ॥ 

एवै विश्रान्तिरत्र स्यात् धुबमात्रव केवरा । 
मध्योऽध्यधेनत्रो विश्राया संमतो मतः ॥ 

विरुम्बिते तु विश्रान्तिः सधमावादरये भवेन् | 
अधमात्रा कृतावत्र मात्रा ज्ञेया चतुरेचु ॥ 

तामर्धीक्िय विश्रान्तिः कर्तव्या पञ्चमे रघौ । 
पीतादिविषये छक्यं सर्वत्रेत्यस्य हि ॥ 

स्वरयोर्बर्णयोवांपि मध्यक्राो खयः स्म्रतः। 
अधुना क्रमता वक्ष्ये खयनेतान् प्रयोगतः ॥ 

भृवानिषानम् 

लयः सोऽत्र द्रुतो क्षेयो यज्ञ तारान्तरं ततः । 
गाता प्रयोक्त शक्रोति क्षिप्रत्वेन न कर्हिचित् ५ 

समध्यमो टयो यत गीत द्रतछयै परेः । 
दिर्गीयते यदेवात्र तत्सङ्कद् गीयते स्फुटम् ॥ 

यन्मभ्येन ल्येनात्र हिर्गीति सक्देवतत्। 
चेद्रीयते तदा प्राह बिटंबित्वख्यं चपः ॥ 

चित्रवार्तिकदश्चेषु भर्गेषु कमते खयान् । 
दरेलमभ्यविख्बाद्ान् दंतिक्षम्रसुखा जगुः ॥ 

एवै कथित् ध्वे मार्गे न छयस्तन्मते भवेत् । 

गान्धर्वसंगरान्मार्गो प्रवो नास्तीति चेन्न तत् ॥ 

तदभावे कथ गेयं छभ्वष्टकपरिष्छृतम् । 
मन्द्रकं ह्येककलिकं देशीताखा अथ स्फुटम् ॥ 

मीयन्ते सर्षलधवस्तस्मादेषोऽस्ि गम्यते । 
तत् सद् भावाष्योऽप्यत्र कश्चिद्भवति निशितः ॥ 

वणे पदे तथा वाक्ये खयस्तरिविधमिष्यते । 
परस्परं यदेतानि प्रोच्यन्ते काठसाम्यतः।। . 
तदेतेषु न्चिधा ज्ञेयो खयोन्तय विचक्षणैः 
भो भोरे रे विह ज्ञेयो ख्योऽक्षरगतो वुधेः। 
रांमचन्द्रषदांमोजमिलयादिपदसंचयः। 
मुरारिचरणाम्भोज त्रजेऽहं सततं शुभम् 
इयादि वाक्यगो ज्ञेयो राजराजोपदेञ्तः । इति छखयाः। 
चयगकमंणां स्थायिमुखानां गीतिगामिनाम् ॥ 
तद्धथादीनां च पादानां वा्यसंगत्तिचारिणाम्। 
ख्यस्य किंचित्काखात्त॒ वृत्ती नियमने यतिः ॥ 

समा भ्रोतोगता गोपुच्छिकेत्येषा लिध। मता। 
प्रति खसा -.- - तदयसमागतात् ॥ 

धादिमभ्यं गतो यस्मदेक एव ठयो भवेत्। 
खयसाम्येन सर्वत्र समेरा .-. .-. शरिता ॥ 

स्रोतोगता यतियेत्र ख्यव्यु्कमतः कमात् । 
द्रतस्थाने यदा मध्यो लयोऽस्यां र्यते पुनः ॥ 

तदा मेदो द्वितीयोऽस्य भुवोभैत्रा निगचते । 
कमारलोतो यदा गच्छेदु्तत्वं द्रुतं चलन् ॥ 

तद्रदेषापि विज्ञेया दरु्तयोगाद्विङभ्बितम्। 

ज्रजन्ती कमतो सेके स्यातां खोतोगता बुधेः ॥ 
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आदौ मध्यङ्येनोते ठृ तीयास्या विधा भवेत् । 
यदा श्रोतोगतां तन्तर्विपयांसो द्विरुच्यते ॥ 

तदासौ धितिधो ज्ञेयो गोपुच्छाख्या यतिघुधेः। 
विरुम्बितदरताभ्यां सा चतुधापि परः रणता ॥ 

सा रक्तमाबाद्रीतन्ञेरुपेक्षापक्च ईरिता । 

लघुदधयाह्वधोः पूर्ति रेष्ठ केदिचदिहेरितम् ॥ 
यत्योटयद्वयै तश्च मनो राञ्यविज्ञमितम्। इति यतिः । 
गीतादिमाने वित्तधत्तालौ लोकिकतामियात ॥ 

स एवात्र ख्यो नाम ययवयिन्नतामितः। 
भावापादिक्रियस्तालो गान्वेयैस्तु कीर्तितः \\ 

गीतादिकं परिखिन्दम् स तारः काठ ए हि । 

सर्पिण्यादिश्छियायेमो गान्धर्व यस्तु कीर्तितः । 

रक्तिमाधुथविरहात् सोऽदृष्टः फर्दः परः । 

लौकिके तु पुनर्गीति दृष्टृष्टफट्प्रदे ॥ 

रोदृचित्तप्रसन्नयं ध्रवपातादिका क्रिया । 
चतुरखस्तथा यसो दरौ ताटौ मुनिनोदितौ ॥ 

तब चच्वतपुटसेव गीतसर्वस्वभूमिषु । 
प्रयोगो जातिषु प्रायो बाहूस्येन यदीक्ष्यते ॥ 

तथोत्तमानां पात्राणां प्रवेशो विधिरीक्ष्यते । 
तत्रायं पूनितप्रायमाचायाणां भितो मतात्॥ 

न तु चाचपुटो यस्मादधमानामयै मतः। 
पुरा प्रसन्नवदनः पच्चवक्तः कदाचन ॥ 

चतुरभिर्वदनेर्वणन् चतुरः समुदीये च । 
चच्चत्पुट इमान् पश्चात् वि घन्तः पार्वतीपतिः ॥ 

ततोऽयै सर्वरोकेषु पूञ्यतामगमत् सदा । 
पव्चवक्तस्य तुष्टव पश्ठवक्तविनिगताः | 
पञ्चन।खाः समुदिष्टा मर्गे सन्माभेदर्िना ॥ 

ङ्म्भः 

भ्वन्युपशान्तिः 
येपुपश्चान्तिः क्रियते कृतवा तीत्रतरं ४वनिप् ) 
रागप्रयोगतच्नज्ञः विदयादुप्ञमस्य तत् 

र्ग् 

नरः 

अभिनेयार्थतादारम्यपटुः स्फुटतो नटः । 
पदाथामिनयान् चित्ते उयञ्जयन् स्याततद्प्रतः |} 

नपम् न 

रसाभिधायकं नाटथशज्दे नास्थिऽपि वृत्तितः । 
क्षणाया वर्तमानयुभयं द्रयन् स्पुटम् ॥ 

तथा च नृयरब्दार्थमुभयायुग्रहण वदन् । 
त्रये चाभिनये साक्षाद्रक्ति रक्षणयान्वयम् ॥ 

नास्यनामिनय नृलयश्षब्देन च रसं पुनः। 
वृस्या छक्षणया सा्छादुमयद्रयसदम्।। 

करणाङ्गहारनिचयैनेत्तमत्रो पदशेयन् । 
रसरभ्ये नडे वास्य विकटस्य जीहीषेया ॥ 

स्वारमान तन्मयं कुर्वन्निव रङ्मुपाश्रयेत् । 
ततः करुतपविन्यासाद्रद्गप्रणयपेशख्म् ॥ 

कुम्भः 

नटरक्षणम् 
चतु्धौमिनयामिज्ञो नटो भाषाविभेद वित्। 

हम्मीरः 

नटीनां हस्तव्यापाराः 
पताकाद्याः कपिव्थान्ता रूपकेऽष्टकरा ध्वे । 
घ्रवे टयान्विरम्बादीसुद्राहोभोगयोपधरेतः ॥ 

उद्राहादिष्वटरताले खयः कार्यो विरम्बितः। 
विक्रस्पतः कटासाः स्युः खटकामुखपूर्वकाः ॥ 

सुच्यन्ता हस्तकाः टिव्रा कायः सवै ध्रवे पदे । 
यतो खयाख्चयः प्रोक्ताः दस्तकाः षोडड कमत ॥ 

पद्मकोशादिडोडखान्ताः प्रतिताके तु स्तकाः । 
कायाः पुष्पपुराद्यस्तु चतुरलखावसानकाः ॥ 

कुम्भः 

नतम् 
सप्र सस्तकरदन्द्रमीषत्मरसतजङ्गकम् | 
तत्स्थानकं नते चेदश्रमारस्यादिषु स्मरतम् ॥ 

कुम्भः 

नतपृषटम् 
कपाठघू्णने जाते वक्षस्युत्तानिते नते । 
न्रषठ॑ पेरुक्ते वङ्कोखकरणं स्विदम् ॥ ण 

नतम्- नारथ ङ्गम् 
ताद्धिमिद्धिमिवण तु तद्धिक्तिकिरमेव च । 
नाम्ना तु नत्रमिव्येवमुच्यते पूरैसूरिमिः॥ 

भरतकल्परता 
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गनन्दहस्तः 

दऋ्तुण्डो दष्टिणे च सुले वामदहस्तके । 
ननान्दायां प्रयुज्येत पार्वदा परिकीर्तितम् ॥ 

भरतकल्पखता 

नन्दः--निःसारकः 

पुतमेकं भवेद्यव कीडातारः स कथ्यते । 

अनेन गीयते नन्दो निय निःसारशनत्तमः ॥ 
गान्धर्ववेदे 

----रसकः 

पुतश्च गुररेकन्न तारो विद्याधरः स्मृतः । 

यत्रासौ रासक्नो नन्दो गीयतेऽभ्युदये ज्ुभः ॥ 
गान्धर्ववेद 

नन्दवतीरक्षणम् 
मारवः कोरिको रागस्ताखस्तु प्रतिताटकः । 
रीतिभेवति गौडीया साच्वतीवृक्तिसंयुता । 
सेऽ्यावुत्साहबीरौ च वर्णः पीतोऽस्य देवता ॥ 

मोक्षदेषः 

पोलोमी बैश्यजातिशख खसदखकरो मणो । 
त्रयः पादाः सम प्रासेरेष्टा नन्दावती पुरा । 
प्च विष्णुपदान्यस्मिनेकस्तिग्मधतिमंतः ॥ 

5 ऽ 55) 55 5519 ऽ। 

सोभराजदेवः 

नन्दावत्याः कममणः 

एटा नन्दावती प्रोक्ता कणौटैः स्मरङेखिका । 

उत्तरास्येऽथवैजाता या द्रजातिः सदेवता । 
गौरीगणेञ्चगन्धवैवांणान्ता मन्मधाश्च षट् ॥ 

मोश्चदेवः 

नन्दयावतम् 
नन्दयावसं तदा प्रोक्तं पश्षप्र्योतक्रे करो । 

मन्गी तमुक्तावली देबेन्द्रकृता 

नतक: 

संप्रोक्तोऽपि च नर्तको निरितधीमागोख्यनृव्ये परं । 
विस्यात।ऽत्र कृतश्रमेऽङ्गचखने दश्च: शकीये स्मृतः ॥ 

(= ०१ 

नर्तकी 
करणेष्वङ्गहारेषु खकितेपद्धतेषु च । 
देशीरत्तविकोषेऽपि नृत्तरिक्षस्तु नर्तकः ॥ 

वेमभूपालः 

नत्करक्षणम् 
नर्तकः सुरिमिः प्रोक्तो देश्छीमार्गे कूतश्नमः। 

दम्मीरः 

नतकी 
नाति दीघां न खवा च सुषद्या च सुटोचना । 
स्वाङ्गसुभ गाचारनितम्बजघनस्तनी ॥ 

रखयमानसमायुक्ता यत्तितालम्रहत्तमा | 
कन्या सरभसा पुण्यां नतकी समुदाटता ॥ 

सङ्गीतनारायणे 

रूपयौवनलावण्यधरतिमाघुयेसंयुता । 
शिरी षदाममृदुखविलसद् भुजवष्टरी ॥ 

रयता कलङामिज्ञा रसभावविचक्षणा | 
या शुद्धछुरजा योग्या कर्तव्या नत्तेफी बुधैः ॥ 

वेमरभपाल, 

प्रवद = 

निष्क्रान्ते सूत्रधारादौ प्रवृत्तौ वाद्यगीतयोः । 
आयतस्थानकेनैव प्रविरोन्नत॑की ततः ॥ 

भमिवन्दयामरनेषा रङ्गे पुष्पाङ्गटिं क्षिपेत्। 
रसोचितानभिनयान् यथाश्चाख्रमथाचरेत् । 
रसान्तरोऽप्यभिनयेदयथाश्चाख् रसाः पुरः ॥ 

विप्रदासः 

-- प्रवेशनम् 
सर्वष्वासारितेष्वल्न नर्तकीनां प्रवेशनम् । 
वैदाखरेचितेन स्यादिति राजेन्दरसम्मतम् ॥ 

कुम्भः 

--खक्षणम् 
कुत्त्रा संपुतमे कहस्तचरणागभोजं हितीय करं 

नम्र रेचनित विधाय मधुरं वाद्यमेदङ्गादिमिः। 

नानाविश्रमचेष्ताकुङपदं स्मरानना नर्तकी 
नास्यकतेः करणैर्विदग्दगतिभमिर्टीरायिता नृलयति ॥ 

कम्भः 
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हपयोवनसो भाग्या मध्यवेषविभूषिता। 
नातिदीर्घं नातिहस्वा कृशाङ्गी चारुखोचन ॥ 

प्रगस्मा भरोढवणां च भूरिभावसमन्विता। 
मरवक्ता तु वेषोद्ेरङ्गखलित्यश्चाठिनी ॥ 
ताखचासी गविज्ञानप्रहमोक्षविचक्षणा । 
यथाखानमविच्छिननं शरनेत्राङ्गविवर्तिनी ॥ 
चतुरस्रा सावधाना नानापाटपदीयसी । 
मरूपदी च निष्णाता गीत्राधानुवर्विनी ॥ 

कणाटराटसोराषटमहाराशदिदेशज्ञा । 
शिक्षिता सदुपाभ्यायादुत्तमा नर्तकी भवेत् 

सोमराजदेव 

नतेनम् 
नर्तन त्रिविध नार्थ चृ रृत्तमिति कमात् । 

सङ्गीतनारायणे 

नमग्भः 

नायको यव कायार्थवज्ञाद्गु्रगुगरिह । 
नमेगमों भवेदेष शूपसम्भावनापिभिः ॥ 

कम्म) 

नमैरक्षणम् ( कैटिकयङ्गम् ) 
बद्धभाभ्यर्थनसिधो चाङवाग्वेषचेष्टितैः । 
सलीरहसिवोपेतेः शङ्गाररसपोषगः । 
विद्ग्धकलिवा क्रीडा नर्मति परिकथ्यते ॥ 

बेमभूपाखः 

न्म॑स्फुञ्जः 
नकसङ्गमसम्भोगगतिरागससुद्धवैः ) 
नमेसफुञ्जो भवेद्त्रावसानभवसम्मुखः ॥ 

न्म॑स्फोटः 
नानाभावरसेयुक्तः समग्ररसपेशछः । 
नमेस्फोरश्च विक्षेयो विरोषबहुखा्कटः ॥ 

म्भः 

नरिनीपद्रकोश्चकौ 
पद्यकोराभिधौ हस्तो उ्यावृ्तादिकियाकुतौ ) 
आश्िष्ठी स्वस्तिकक्षेतरे उ्यावृत्तपरिषवर्तितौ । 

नवधावेशतिभागः 

मिथः पराङ्खो स्यातां नलिनी पद्यकोशको । 
मणिबन्धसमश्िष्ठो कनिष्टाङ्छटसम्मुखम् ॥ 
श्िष्टलक्षणसंयुक्तवेतागम्येरुदाहतौ । 

` एतावन्यतमक्षेत्र स्कन्धवक्षोजजानुतः ॥ 

प्रोक्तौ विवर्तितौ कं्ित् नलिनीपदाकोशकौ । 
एती कीर्तिधराद्यासतु पद्मवर्तनिकां जगुः ॥ 

। जागन; 

नवरतशुखम् 
विश्िष्टवर्णितादेश्च नवभिदंशमभिश्च वा । 
उक्तैस्सं सगीशूपेण र चितेश्चाख्येयेदि ॥ 

भकेशबन्धमुरिक्षतरैः पश्चारखस्तिकतां गतेः। 
ततोऽन्यां च पराङ़त्तौ धारासंमुखतां गतौ ॥ 

मण्डटाकारसंप्राप्तो तिरश्चीनौ ततः परम् । 
भाविद्धावपविद्धौ च युगपत्करमतोऽथवा ॥ 

कत्काखहैक्रियायोग्यो तदान्दोलनसंयुतो । 
करावेव यब्र तत्स्यान्न रन्नमुल तद्ा ॥ 

नवरेखाः 

भाद्या रेखा पुरः पात्रे वयो रेखा द्वितीयिका ॥ 
का ठृतीयरेखा ख्यात्सौभाग्या च चतुर्थिका । 
पव्वमीरसरेखा च षष्ठी श्रीः सोभनं वपुः 

सप्तमी मानरेखा च श्य॒ङ्गारिजनवीक्षिता। 

एवं हि नव रेखाभी रङ्ग भूमिः प्रशस्यते ॥ 
हम्म 

नवधवंशविभागः- कीर्तिधरस 

स्थानब्लयस्य निष्पन्त्ये केचित्कीर्तिधरादयः । 
नवेवालर जगुवेश्चान् व्यवस्थातस्तथोच्यते ॥ 

आदिलयो विश्वमूर्तिश्च मन्द्रस्वरविधायकौ । 
नाथेन्द्रश्च महानन्दो रुद्रवरा इति क्षयः ॥ 

मध्यस्वरविधातार्स्तथा तारविधायकाः । 
षण्मुखो मुनिरवेशश्च वसुव इति बयः ॥ 
सर्व॑व॑ञ्मयरवेन बिस्थानस्वरस।धकः। 
वणाोलङ्कारधात्वादिवाद्यसवेद्नसतः॥ 

नवमो मनु्वश्ञश्च तन्मते प्रवरो मतः। 
एवं वा नवेवेति उ्यवस्थातः प्रक्रीर्विताः ॥ 

कुम; 



नेवसथानकानि 

नवस्थानकानि 
सुस्थ निष्कम्भितं ऋन्तमुत्कटं च मदारषम् । 
सप्तारखसं जानुगतं युकाजानुविमुक्तकम् ॥ 
एवं नवोपविष्टल् सखानान्युचे मुनिः खयम् । 
सममाकुश्ितञ्चेव प्रसरितविवर्तिते ॥ 
नतसुद्रादितं चेति स्युः सुप्तख्यानकानि षट् । 
षट् पुंसां सप्त नारीणां अयुत्तराविरतिद्ैयोः ॥ 
स्थानकान्युपविष्टस्य नत्र सुप्तस्य षट् कमात् 
एवे प्युर्मिलितान्येकपग्चाश्चद खिटान्यपि ॥ 
वैष्णवे समपादं च पुनरक्तेन युज्यते । 
देशीये द्वितय नेचुः के चित्तन्न मनोहरम् \ 
वेष्ण्र समपादं च देशीस्थानेषु यरिष्वम् । 
््रीपुसयोस्तत्समानं मागेस्थानस्थितं पुनः॥ 
पुंसामेवेति युक्तैव पुन रुक्तिठ्ैवस्थितेः । 
विनियोगवरती नेते विनियुक्ते तुते उभे॥ 
भिन्न तथोटेश्ष्म चेति कथन पुनरर्थवत्। 
सर्वेषां क्षण वच्मि विग्रदासो विदां वरः ॥ 

नागवन्धः 
तदेव नागन् स्यान्नागबन्धवद् पने । 

दक्षिणान्तु यद् जह वामोरः पृष्ठदेश्चगाम् । 
निद्ष्यादुपविष्टः सन्नागवन्धं तदादिशम् ॥ 

---ह्स्तपारः 

व्याप्रियेते करौ यन्न विपयांसत्पुटदरये । 
तन्नागणरन्धमाचष्टे प्रत्येकं वा पुटद्रयम् | 

कराभ्यां ताडयेत गागबन्धो भवेदसौ । 
टन गिन गिन गिनन गिडगिडगगि॥ 

नागरनृत्यम् 
तदेतन्नागरं नस्य कुण्डली सुच्यते बुपैः | 

तते लास्याङ्गकेः क्रयादि चिरे चिव्ररोभितम् | 
विषयोद्धतमाधुरयस्तदिचित्रमिहोच्यते । 

नाटकम् 
चूरणिकातरक्यश्मोकैश्च तथा गेय तु नारकम् । 

८६५ 

किप्रदासः 

कुम्भः 

कुम्भः 

भरतक्त्पटतामज्ञरी 
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नाटकलक्षणम् _ पाठ्यम् 
नाटकात्मनि पाल्य तु हरवदीधेएुतात्मकम् । 
भक्षरं लिविधं योऽयं रसमावानु पारतः ॥ 
ख्ष्वक्षपप्रधान स्यास्य वारादिके रसे । 
करुणाद रसे पख्य गुर्वक्षरकृतं भवेत् 
पठने ब्राह्मणानां च स्मृते च परिदेविते । 
भसुयते च पाक्य स्याख्टुताक्षरसमन्वितम् ॥ 

ओंकारोऽभ्ययनेो नेय ओंकारः परिदेविते । 
भसूयिते स्यादूकार आकारस्तु स्पते भवेत्॥ 
यथारसं यथाभावं हष्वदीवैप़तानि तु । 
धक्षराणि प्रयुञ्जीत नाटयदक्षो यथोचितम् ॥ 
अगूढशब्दार्थयुतं युखनोध मनीषिभिः । 
पद थटेकितरयक्तं बुद्धिमन्नसैनोचितम् ॥ 
सन्धिसन्धानरुचिरं नानाविधरसोञ्वछम् । 
एव विधं नाटकं स्यास्यक्षकानन्द्कारणम् ॥ 

वेमभुपारः 

नाटीटक्षणम् 
तटथपाङ्गं निगकम्पा मन्द्रपव्वमभूषिता। 
छाया नटथा च श्रह्भारे सवीरे गीतकोविदेः॥ 

मो्षटेकः 

नाटथम् 
नाटयं तन्नारकरष्वेव योञ्यं पूर्वकथायुतम्। 

भरतकलयलतामक्नरी 

सोऽयं स्वभावो छोकस्य नानावसान्तरात्मकः। 

सोऽङ्गाभिनयनेयक्तो नाटय मिव्युच्यते बुधैः ॥ 
सक्गीतनारायणः 

नानाविभधयेथा पुष्पेर्माखां बध्नाति माल्यक्रत्। 
अङ्ोपा्गे रसेभवेस्तथा नाटयं प्रयोजयेत् ॥ 

कुम्भः 

दे वपिंक्षितिषाखपूर्वचरितानाखोकय धमांदय- 
स्तद्धावाश्चितभूमिकाभिनयने स्वादर्थसिद्धिः परा। 

सङ्खोताङ्गकविच्रवृत्तिर चनावदहया भवन्त्यङ्गना 

ज्ञाने शंकरसेवयेति कथिते नाटथं चतुर्वगेदम् ॥ 
दयम. 



गृहा पूजने दोषकथनम् 

नाय्यगुापूलने दोषकथनम् 
धअपूजयित्वा रङ्गन्तु न छयासक्षणक्रियाम् । 

कुरते यस्तु मूटारमा तियेग्जातिमवाप्तुखात् ।\ 
विप्रदाचः 

नाटथयधमीरक्षणम् 
यश्च कक्ष्याविमागोऽपि युनिभिः शास्त्रचोदितः । 

नःनादेशाभ्रया रङ्गमण्डपे संप्रधुञ्यते ॥ 

भागम्याभूमभिकायाश्च गम्या नरी नियुञ्यते । 

श्रागम्यापि कधूयैत्र गसाया भूमिकः मजेत् ॥ 

अपि चैकां मूमिदं तु विधाय चेबुरष्णम् । 
छपरा भूमिका प्राप्नोल्यात्मनः कौङलेन तु ॥ 

इत्यादिनाटथनिपुैयैच्च नारथक्रियोचितम् । 

प्रयुष्यते चं तरसवे नाटथ धनौति कथ्यते ॥ 
वेमभूपाखः 

नाटयधमो 
लीखाङ्गहासभिनयसतत्व मावसर्सेयुतम् । 

छातिवाक्यक्रियायुक्तं नारयलक्षणसयुतम ॥ 

स्वराखङ्काररुचिरं बाक्यखण्डमनोदरम् । 

भ्ाप्य वेषान्त तेः पालर्थिविधैरन्वितं च यत् । 

नासय वन्नारवतच्त्वक्ेनौटयधर्यी ति कथ्यते ॥ 
वेमभूपालः 

नाटयप्रमाणम् 
सेचय वेदस्तथाध्यात्मं प्रमाण त्रिविव स्परत् । 

लोकाध्यात्मपदार्थषु प्रायो नारथ ठ्यवस्ित्म् ॥ 
कुम्भः 

नाव्यप्रयोमः 
मण्डडानां च देयानां पुर्णा घरणीसताम् : 

अन्येषां स्थादराणां च नाम ऋश्करक्रमेः ॥ 

सद्कतपूवशिदनिश्च कचिस्कविदुपाश्रितेः | 

नाटय प्रयोभो व्रिज्ञेयो वायुसूनुमवान्तरे ॥ 
उङ्गारशेखरः 

धथ नाटथयप्रयोग्तु द्विविधः परिकीर्तिंतः। 

सुषुमारस्तथाविद्धस्तयोलक्षण्रुच्यते ॥ 

दघुरख्लिताङ्रं महिखाजनसंप्रयोगमभिनीयम् । 

खवस्पपुरूषानुषद्गं नाश सुष्मारमीरितं तज्ज्ञः ॥ 

८६५ नास्यभेदाः 

नाटकं च प्रकरणं भाणो वीथी च नाटिका। 
छङ्कश्चत्युपदिष्टानि रूपकाणि पुरातनैः । 
सुष्ठमारप्रयोगाणि मादषेरशचितानि तु ॥ 
वहुवि धयुद्धनिबन्धनमुद्धतविविधाङ्गदारसंपन्नम् । 
मायेन्द्रजाटवबहूुर पुरुषवेहुभिः प्रयोऽयं च ॥ 

स्वस्पवधूजनविलसितमारभदीसाच्वतीप्रायम् । 
रक्षोदानवदेवेः कितं नास्य तद्ाविद्धम् ॥ 

डिमः समवकारश्च व्यायोगेदामृगौ तथा । 
एतान्युक्तानि चाविद्धप्रयोगाणि प्रयोक्तभिः ॥ 
एतौ नाटथप्रयोगी तु यथाभादे यथारसम्। 
दे शीरूपकमेदेष्वप्यूहनीयो विचक्षणैः ॥ 

वेमभूपारः 

नाय्यषटरम् 
राउयसौख्यमपि स्यस्प भरतस्य सुनेमते। 
बराद्गनाजनिः सङ्गः सन्नाट कविनोदनम् ॥ 
इतोऽधिकं सुल किञ्चिन्न खोक विद्यते कचित् । 
सुखाय यक्चसे धीरमते नाटयप्रचारणम् ॥। 

अगद्धर्ः 

नाय्यभेदाः 
श््गारनाटथसुग्रे च भगिनाशय च चित्रकम् । 
नारीनाटयं च चालीयं डुदधनाश्यं च विश्रुतम् ॥ 

हस्तवचाङीयनाटथ च मागेनाटथे च सम्मतम् । 
अङ्कहाराख्यनाटथं च पाद चारी च पाश्वक्रम् ॥ 

मुखचाछीयनारथे च ख्वणीनाटथमीरितम् 

देदीनाट्रधे फेरणी च लीखानारथे ततः परम्॥ 

ताण्डाकिकं च सन्धिश्च प्रान्तनृख प्रकाङ्यते । 
भूचारिनाटयमच्त्त चियुद्धमरनाटयकम् ॥ 

पृष्पाञ्जलिस्तु नारं च चतुविशतिनाटयक्तम् । 
यलयादिनाटयसेदाश्च भरतज्ञेरुदाहताः ॥ 

भरतकलपल्तामशरी 

पेरणी गौण्डली चति नाटय दङ्शविधं स्मृतम् 
कुम्भः 

_ कोटसीक्ताः 

ततः परं प्रवक्ष्यामि नाटथनृत्तविकस्पनम्। 

नरस्यातिप्रवीणस्य कर्म वा नाटय मुच्यते ॥ 



नास्षयुक्तिः | ८६७ 

मागं दीति नाट्य भेदद्यमुदा्रतम्) 
ब्रह्मणा यत्तपस्तप्त्वा मा . . . शवयोः पुरा ॥ 

मगेनाटथ ततः प्राहुः तच्च धिंरातिधोचयते । 
नारकं सप्रकरण बाणः प्रहसन डिमः। 

ग्यायोगसम वाकारो दीथ्यङ्कदामगा इद । 
षटपकाणि दरेतानि याङ्करेण विभाषिरे ॥ 

नाटिकः! प्रकरणिका भाणिका दासिका ततः 
वियोगिनी च डिमिकः कलोत्छाहवती पुनः ॥ 

चित्रा जुगप्सिता चव विचित्राचेति दुगेया । 
एवं माग नाटयमुक्तं शिवाभ्यां तऋ्यणा पुरा ॥ 

दत्तिलादिभिरुक्तानि देश्रीरूपणि शोडश । 
सटूकं त्रोटकं गोष्ठी ब्रन्द्कं च तवः परम् ।! 

रिट्पकं प्रश्ण चाप्युद्वापरकं चैयतः परम् । 
हटीसरासिके उद्टोप्य्क श्रीगदितं तथा । 
नारयरासकदुमहीप्रस्याने काठयरासिकाः ॥ 

इति बषोडररूर्पाण। 

नृत्तानि द्वादञ्च रोक्ता डोम्बिका भाणिका तथा। 
णकः प्रथानकश्च खासिकायसिक्रासतथा ॥ 

दुमका बविदग्धश्च रिस्पिनी हस्तिनी तथा। 
भिन्नकी तुम्बकी चेव हादरोत्तानि सूरिभिः॥ 

एषामलङ्कारशात्रे रक्षणं बहूञोदितम् ॥ 

सक्गीतनारायणे 

नास्ययुक्तिः 

नास्योपयोगिनः प्रायो विचिच्रामिनयः मया | 
ते छिख्यन्तेऽभिनेयाथ उग्रजयन्तीव ते स्फुटम् ॥ 
सन्निकषं विना यस्य न वेत्यथ कथ चन। 
तस्योक्तो मनसो भावः लिधा तान्प्रति कोविदैः ॥ 

इष्टो निष्टस्तथामभ्यस्तस्णामिनयनं यथा । 
मुखस्यातिविकासेन शरीराहादनेऽपि च ॥ 
तथोषस्टुकसितेनेष्र दरोयेन्नास्य्ोविदः | 
अप्रदानेन नेत्रस्य संकोचादृक्षिणेऽनुयोः ॥ 
परावृत्ताख्यशेषेणाप्यनिष्ट संप्रद्षयेत् । 
मुगुप्सया न चायन्तं मनसा नातिदर्षणात् ॥ 
मध्यभावेन मध्यस्य भावे धीमान्निरूपयेत् 
कणेदेशस्यतजन्या तथा ति्यडनिरीक्चणात् ॥ 

नाण्वयुक्िः 

पाच्ोनतेन शिरसा सुधीः शब्दं प्रदशयत् 
सश्रक्षेपेण नेत्रेण मनायाक्फचितेन च ॥ 

तदा गण्डमुखस्परयासस्पसो धीरीर्निरूपितः । 
शिरःस्थितौ पवाकौ दौ कृस्वेषट्रछिताननः 

ट्या निर्वण्येयन्दयापि रूपमेव विनिर्दिशेत् । 
नयने किंचिदा्ुचय फुह्ं कृत्वा च नासिकाम् ॥ 

एकोट्ासेन च प्राज्ञो रसगन्धौ प्रदर्मयेत् । 
नयाय देवरगायारशब्दाद्यमिनये मया ॥ 

निरूपितस्तथा ज्ञेयो इन्द्रियाभिनयो बुभैः । 
विधायोत्तानितो हस्तो पताक्रौ स्वस्तिकौ च्युतौ ॥ 

शिरसोद्राहितादेव तथेर्ध्वमेक्नणेन च । 
प्रदोष दिवसं रारि प्रभाते गगन घनान्॥ 

जलखाञ्चयान् वनान्ताश्च नक्षताणि प्रहान् दिजः । 
नानादृष्िषु त धीरोऽभिनयेन्नास्यनृत्ये ॥ 

एताभ्यामेव हस्ताभ्यां सनेत्रशिरसा तथा । 
सधस्तासरक्षणेनापि भूमिद संप्रशदध॑येत् ॥ 

दृष्टा मुकुखदस्तेन नतेन शिरसापि च । 
हदि संदशदस्तेन सन्येनेकमना नटः ॥ 

वितर्कितं तथा ध्यानं निर्दिशेन्नाश्यनययोः 1 
विधापोदराहितं शीष तथोध्वै हस्तपक्षकम् ॥ 
दीयमानं तथोश्वसव प्रासादस्य प्रदशयत् । 
भराटेन तथा वामभागोद्राहितशीर्षवः।; 

नतभ्वान्दनिमित्तानि श्रान्तं वास्यं चं दरयेत्। 
परिती गत्या दृष्टया तजेन्या भ्रमणेन च| 

सबार्थम्रहणद् देश सुधीमिर्नानत्तयोः । 
उत्तानितो पताकौ दरौ कृता स्वस्तिकविय्युती 

तथेद्राहितरीर्षेण चिच्रवागवलोकनैः। 
प्रसन्नास्य तथा स्तन्धसर्वन्द्रियसमन्विवः ॥ 

शरदं निर्दिंरोन्नाटथे पुष्पेरपि तदुद्धर्ः । 
कायसकोचनाद्रके रिक्षयोर्ध्वनिरीक्च णात्॥ 

भाभ्यामेव कराभ्यां तु पूर्वोक्तरिरसा तथा। 
४९ ^ ज, णत हेमन्ततु विनिर्दह्य गानवैर्मध्यमोतमैः ॥ 

द्म्तोध्ररिरसःकम्पादरा्सको चनादपि । 
भअधमोऽभिनयेच्छीत कन्दितैरपि सीव्छतैः | 
उत्तमोऽपि कदाप्येवमवस्थान्तर संयुतः । 
शी तामिनयनं त्वेव विटध्यादन्नम्रनो-टचया 1) 
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गन्धघ्रणिः प्रसूनानाम्तुजानां तथा बुधः । 

संस्पशोदरक्चवातस्य शिशिरं सन्निरूपयेत् ॥ 

सदरपोपादकारंमे रूपमोगेर्विचिवितिः। 
अभिनेयो वसन्तस्तु नानापुष्पप्रदेनात् ॥ 

सवीचीनैः भूमितपैस्तथा स्वेदापमाजेनात्। 
(~ (“~ (` 

संस्पश्ोष्णवातस्य धीते ग्रीष्मे विनिर्दिरोत्॥ 

हस्तौ रिरस्तथा दृष्टिः शरदीव विनिर्दिरोत् । 

दिरिर्तौ वसन्ते च प्रीष्मेऽपि निपुणो नटः ॥ 

दिखिनां रम्यवाणीभिरिन्द्रमेपिः सशरः ¦ 
भधोमुखपता काभ्यां शिरसोदटादितेन च ॥ 

तथेोर्ध्वपरे्षणादेव प्रावृषे सन्निरूपयेत्। 

विहं यद्यस्य श्प च क्म वा वेष प्व च ॥ 

निर्दिशेत्तमृत तेन तथेष्टानिष्टदशैनात् । 
ऋत् निमानर्थवश्चासरयुंजीत यथा स्सम्॥ 

सुखितः युखितेष्वेव दुःखितो दुःखितेषु च। 
आविषो येन भावेन यः सुखेनापरेण वा॥ 

सदञ्जनितसंस्कारस्तन्मय वीक्षतेऽखिखम् । 
्रहमदनेन गाबस्य स्पदस्य प्रहणात्तथा ॥ 

सुखगन्धरसे वायुं चन्द्रस्योस्नां निषूपयेत्। 
चासोऽवुण्ठनाद्धाय धूर्टिं धूमधनेजयो ॥ 
उष्ण च भूमिसंताप दिशेच्छायाभिवांछया । 
दृष्टथोर््वमाकेकरया मभ्याहे दरोयेद्रविम्॥ 

सौम्यानि यानि वस्तूनि सुखभावोद्धबान्यपि । 
निर्दिशेत्तानि रोमांचेगोबरपर शच नास्यवित् ॥ 

दुरीयेततीक्ष्णरूपाणि वस्तव्येप्यदतानि च । 
ससौष्ठवैः साभिमनिगात्रेसारोपसंयुतेः ॥ 
गम्मीयथोनुदात्ता्थान्नाख्यज्ञस्सननिदशेयेत्। 
ध्वजच्छत्रपताकादीन् द्रायेदण्डधारणात् ॥ 

परहुरान्तिविधाश्चैव ननाशस््रमहैरदि रेत् 
विसपुखिगान् घनख्ानान् विद्यदुरकार्चिषस्वथा ॥ 

चरस्तैरगे ... स्तदक्षिनिमेषेनिदि शद् बुधः। 
उद्ेष्ितौ परावृत्तौ छरत्वा हस्ते शिरौ नतम् ॥ 

जिद्यदृष्टयाज्सकोचादास्यप्रच्छाद्नेन च । 
अिरेणुपततगानां तोयस्य च निवारणम् ॥ 

नमस्तेजोऽनिरं चोष्ण नाख्यज्ञः सन्निरूपयेत्। 
अथ पुंसां तथा स्तीणामखिरामिनय प्रथक् ॥ 

नागधयुद्धि 

भावानुभावसंयुक्तं कयाम्यघुना कमात्। 

श्िषणाच्छसीराणां सस्मितान्नयनादपि ॥ 

तथोल्टकशतनेनापि पुमान् हषे विनिर्दिशेत् । 

ज्ीघ्रमुर्पन्नरोमां चबाष्पसंरुद्धलोचनः॥ 

भावं विनिर्पिंशेदेवे नर्तकः स्मितसंयुतः । 
निःशवा सेनांगकम्पेन दरानेनाधरस्य च ॥ 

क्रोधं निरूपयेद्धीमानुद्रत्तारुणलोचनः॥ 
चिबुकोष्ठरकंपेन बा्पपणेक्षणेन च ॥ 

हर्षस्य कम्पनेनापि चक्ुटीरचनेन च । 

घङ्गणिस्फोटनान्मोनारखगरंकारवजनात्॥ 

ायतसथानकं धा्ैरोपेष्य निर्दिरोत् स्क्ियः। 

अधिकोच्ासनिःइवासेरयोमुखविलोकनेः ॥ 

विहाय प्ेक्षणाद्यापि नृणां दुःख विदसेयेत्। 
हिरोनिघावाव्सद्रान रोदनेरमितापतः॥ 

भूमिघातादपि स्त्रीणां दुल धीमान्नियोजयेत्। 
ठदरगसंश्नमेः दस्त्रसंपातेनापि साध्वसम् ॥ 

` पुंसाममिनयेद्धीमान पेयाबेगादिभिस्तथा। 

खोटतारकनेवाभ्यामङ्गस्पुःरितकस्पितेः ॥ 

पाश्चवलोकनश्चिव्च्ासादाक्रन्दितेन च । 

आरिङ्गनेन पुसोऽपि सखिया भीति प्रद्रेयेत्॥ 

पुस्कृतः स्वीकृते भावो द्विधेयभिनय प्रति । 

तत्राच भैयपराघुयेसपन्नो रखकितो परः ॥ 

कम्पनेन शरीरस्य घूर्णनाननक्चयोरपि । 

हंसास्याभिघदस्तेन दक्षिणेनेतरेण तु । 
करिस्येनाध चन्द्रेण समेन शिरसा तथा । 
बह्माख्ये स्थानकेनापि घी मानृषममादिरेत्॥ 

शुकतुण्डन स्तन रष्टय करुणयः तथा । 

धअयोमुखेन सीषणाखक्रान्तस्यानकेन च । 

चार्याप्मयितया धीमान्गान्धारं खरमादि शत् ॥ 

पताकौ स्वस्तिरौ इत्वा शिरसा विधुतेन च। 

तैवा ख्यस्थानकेनापि कटीभिन्नेन वा पुनः। 

दृष्ट्या च हास्ययां धीसोऽभिनयेन्मध्यमं स्वरम् ॥ 

कुत्वाटपहये। दस्त धुतेन शिरसा तथा । 
वैष्णवसथानकेनापि रृ्टया कान्ताख्यया तथा ॥ 

परावृत्तास्यमूथ्र च प्रयालीटामिधेन च । 
स्थानकेन विनिर्द्यो धैवतो निपुणेनैटेः ॥ 
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हस्तेन कटिष्स्तेन करिहस्तेन दीनया । नारथरासकम् 
दृषटावेधूतरिरसा निषादं सन्निरूपयेत् ॥ यत्न स्त्रीभिर्वसन्ततों चूयतेऽभिनयारेमकम् । 
सुघान्धिमतमाभिलयासोकमषेन भूमुजा । र्सन्तरागसंनंद्वरीतिरो द्वयवर्जितम् । अभिनीताः खराः सप्र षडजावा नास्यवेदिनः॥ चरितेभ्धित्रित रा्ञसतदुक्तं नाटथरासकम्॥ 
ते निर्दिशत्पताकेन द्विकारं चतुरेण च। म्भ. तोंश्दं स्वधचन्द्रेण तथा टेन्तिपताकतः \ 
कर्तयोस्येननं पच्चवणां वादोद्धवा मया । 
अभिनीता यदौचिल्यमभिनेया परे बुधः ॥ 
ह्मः शुकतुण्डेन बामेतान्येनपाणिना । 

दास्यशङ्गारभूयिष्ट द्ञलास्याङ्गमूषितम्। 
उदात्तनायकं चेव पीठमर्दोपनायकम् | 
यतर वासकसञ्ञ्यत्र नायिकोदश्नायकौ । 

तियकिख्तेनोपलाभ्र सूख्यस्येन विनिर्दिशेत् ॥ नाट धरासकृमकाङ्कमिद्माह महापुनिः भद्रः 
तेन शब्दं सुधीरेवमन्यं च बिरुदादिकम् । 
यथोचिय हस्तकायेरन्ये रमिनयेदिति ॥ नाट्चलक्ृणम् ह 
प्रसारितमुजो सुषटर्वामोऽन्यः खटकरामुखः । लोकस्य च स्वभावो यः सुखुदुःखविमिश्रितः। कणो धटुराकर्षनियुक्तो नूयपण्डितेः ॥ नाटय तस्यालुकरणं विम्बिताभिनयान्वितम् । 
खटकास्यकरसयाने करः सूचीमुखो यदा । सन्दनार्थतया घातोनेदेः सास्विकभूरि तत् ॥ ॥ 
तदासौ बाणसन्धाने विद्धिः परिकीर्पितः ॥ ४ 
शरञ्यं श्रवणयोगोन मुखयोगेन ब्राचिकम्। नाटयवेःम 
रयमङ्गादियोगेन चश्योगिन चाक्मम्॥ नाटथेदम ततः कया रुलक्षणङकषितम 
गन्धात्राणस्य योगेन स्वाद् जिह्वाभियोगतः । दोषेरदूषिता भूमिः सामागेरदिमरादृा ॥। एवं योग्येन हस्तेनाभिनयेन्नृयकोविदृः ॥ नि भनूषरा भूमिदोषेः कीरुकायैरदूषिता । 

खाङ्गरोहिखिता शस्ता तवक्षाणिसमासवः ॥ नारययुतम् इस्तपुष्यानुराधान्यसौम्यचित्रोत्तरासु च। धुवासत्वभिनयो दर्षरोककोषादिभिः स्फुटम् । दविदेवये दिगीसस्ते विष्टथिरपरिषठते ॥ 

| वेममूपारः समा कृतवा भुन तत्र सित तन्तु प्रयन्नवः॥ 
 कापोसायन्यतरज ददं सूत्र प्रसारयेत्, 

नाटयरज्गः 2 यथाट्षट बलर्पुभ्मिने तृरथति कदाचन । संसाध्याः भूमिरायामे पूर्वपश्चि मयेर्दिोः। | मभ्यव्रिभागतु्य दिते ऋमतो भवेत् ॥ 
दक्षिणोत्तर विस्तारा प्रतीच्या विभजेच ताम् कम्भः दण्डश्चतुभिदीभ्यां च द्वाभ्यामष्टाभिरेव च। 
चत्वारि स्युः करमाद्धागास्तेषां पञिमतो भवेत् ॥ नारयवेहमक्रमः 
नेपध्यस्य गृहं तस्य पुरतो रङ्गशीर्षमूः । तदिष्ट तत््रबोद्धन्यमणश्चेव रजस्तथा । 
तदतो रङ्गपीठं त्पुरस्तात्समास्पदम् ॥ कुम्भः वारो लिक्षा च युका च यमाश्चेवाङ्गटं तथा ॥ 

नारथं रङगभरवृत्म् एकंकोत्तटद्धया च कऋमादष्टगुण स्विवम् । 
याया सलील नियता गतिश्च रङ्गशरडृत्तघ्य विधानधुकता । हताह्ुलाना वशा चतुरन्वितय! मितः ॥ तामेव योद् वियुक्त सत्वो यावत्तु रङ्गास विनिस्खवः स्यात् ॥ चतुरेर्तो भवेदण्डो नाटथवेहेमगतो सदा । 

कुम्मः तत्र स्याच्चाकिन्प्ं वेशम सप्रविंरातिद्ण्डकम् ॥ 
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देष्यविस्वरतसतस्स्याचदर्धेन मिते पुनः । 
€ भ, (^ 

रणां षोडञयिदेण्डेर्मितमायामतो मतम् ॥ 

त्रिरष्टभिस्तु विस्तारे तत्र सूर प्रसारयेत् । 
नाटथवेदम न कर्वव्यमतथोध्ये कदाचन ॥ 

नाटयवेहमिमागः 
तात्तेधा गदिते वेहम विषृष्ट चतुरश्रकम् । 

च्यश्रं चेति पुनर्मध्यं दीधे सममिति द्विधा ५ 

तत्राय देवत्तागारमतिदीषेसनुत्तमम् । 
चतुरस च यदीधं भूपतीनां तदीरितम् ॥ 

ब्राह्मणादेगृहं परोक्तं चतुरस समं बुधैः 

श द्रादिहीनवबणीनां वेरम उयश्रमिदोदितम् । 

्रक्षगृहाणां निमणि प्रमाण विश्वकर्मणा ॥ 

नाटरयल्याखा 

भूदि बरिकमौदि कृत्वा मित्त प्रयोजयेत् । 
भिततिव्याषारृत्तौ तु स्तम्भानां स्थापने भवेत् ॥ 

शुभे दिने सालुक्रे स्थिरनन्न त्ररग्नयोः । 

स्तम्भानां स्थापनं कुयात्तिरात्रेपोषितो गुरु. ॥ 

स्तम्भाप्तु खादिराः साजा पानसा अकुचन्द्नाः। 

ध्रन्थयो ह्यसुषिराः स्थुखाश्चानपिच्छुखाः ॥ 

तैव मन्त्र. - 

यथाचलो गुर्मेरुः हिमवांश्च यथाचलः) 
यथावहो नरेन्द्रस्य तथा त्वमचलो भव ॥1 

एवं मन्त समुचये स्थापयेत्तत्र .-.-- म्भणम् । 
दृयते यावदेतेषां तदध विलनेदूमुवि ॥ 

तेषां मूानि यर्नेन सिकताभिः प्रपूरयेत् । 
विदभ्याद् दीधे विस्तायो पात्रनाश्णनुकरूपतः ॥ 

दामेदरस्तु-दस्तर्विशाति विस्ताररङ्गभूमिमनोहर!। इदयाह ॥ 
क्ाखामय्येन कर्वव्यै स्तम्भानां खधापनं बुधैः ॥ 
कुयादुपरिभाग तु दारुबरृद्धिभिसव्ृततम् । 
गवाक्षौ सित्तयश्ित्रैः सारमङ्ीभिरन्विताः 7 
कटरीश्च पताकाभिः वितनिस्तोरणरपि । 
डध्वभागो युतः कायेः पुष्पमास्यरटङकुतम् ॥ 

अधोभागे करटिमः स्यात् सुधाभिः परिलेपितः | 
नातिरटक्ष्णं खलं क्ुयात्पादो न स्खकितो यथा ॥ 

नाट्यस्य खोकपराधान्यम्, 

धाम्नासिक्ितयभागोन नेपथ्य पश्चिमादिरि। 
कारयेत्तत्र पात्राणां वेद्यनातोदका कचः (१) । 

मङ्कीतनारायभे 

नारयक्रासारक्षणम् 
निष्पसिनौरष्ारस्य तत्पारस्पयेकीर्वनम् । 
निर्मितिनांरयशाखाया निवेशोऽथ समापतेः ॥ 

सन्निदेशः सभायाश्च सर्वरगार्थकीर्तनम । 
कीर्तनं पूर्वरद्बाङ्गं प्रयादारादिरक्षणः॥ 

सम्यग्नान्दीरक्षणस् ध्र गासोपोहना ततः। 

पात्रस्याथ प्रवेराश्च तथेवाङ्गनिरूपणम् ॥ 

प्रयङ्खटक्ष्मोपाङ्गानां लक्षपामिनयलक्षणम् । 
हस्तस्याकरण हस्तक्षेत्रस्यापि च छक्षणम् ॥ 

प्रचारो हस्तयोस्तदद्धस्तकमीण्यनुक्रमात्। 
स्थानकानि तथा चायं द्विविधा मण्डलान्यपि ॥ 

द्विविधानि तथा चृत्तकरणानि तथव च। 
तानि चोतपुतिपू्बाणि कटासन्वि सरेचकाः ॥ 

करणेर भिनिवृत्ता अङ्कहार द्विधा ततः) 
वृत्तयश्च तथा न्यायाश्चातुर्विध्यमुपाश्रिताः ॥ 

देशीनत्तविधि्ेधा तथा परिवडि्म॑ता । 
न्तं पेरणिनस्तस्य टश्चण प्रात्रलद्प च ॥ 

ाप्याङ्गानां तथा खक्ष्मोपाध्यायाचाययेस्तथा । 
नरीनतकयोस्तद्रहक्ष्म वैताट्िकस्य च ॥ 

लक्षण रेचकस्याथ देङीनृत्ताभिधां तथा । 
 छक्षणें रासकादीनां क्ष्म कोहारिकस्य तु ॥ 

चृत्तश्रम विधिस्तद्रर्सप्रदायस्य क्षणम् । 
तद्रताश्च गुणा दोषाः कमेणेतस्काहइयते ॥ 

कुम्भः 

नाटय रोकप्रमाणम् 
नानाक्ञीखाः प्रङ्तयः शीले नारथ प्रतिष्ठितम् । 
तस्माह्यकम्रमाणे हि नाटये ज्ञेये प्रयोक्तमिः॥ 

कुम्भः 

नाटचस्य रोकप्राधान्यम् 
एतेऽभिनयविरोषाः कत॑व्याः सवंभावसम्पन्नाः । 
अन्येऽपि लोकिकायेतुते सर्वै खोकतः साध्याः॥- 

कुम्भः 
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नाटचस्य पृथक्त्वम् 
अङ्गेषु मुुटादीनां शब्देषु यभकादिवन् । 
ससंस्कारविरो षतवात्पथक्त्वं कस्यचिन्मतम्। 

कुस्मः 

नाटचस्वरूपम् 
यानि आस््राणि ये धना यानि शिल्पानि याः शियः 
सोकधर्म्रवृत्तानि नाटरथमिलयमिधीयते ॥ 

कुम्मः 

नाटयाङ्ानि 
विच्छेदश्चपेणं चथ विसमेश्चानुबन्धकाः । 
दीपन च प्रश्चभन षडङ्गानीति मन्वते ॥ 

वेमभूपारः 

नारयालङ्काराः 
उचो दीप्तश्च मन्द्रश्च नी चद्रुतचिरम्बक्तः । 

इयते षडलङ्कार। नाटयविद्धिर्निरूपिताः ॥ 
वेमभुपाल ध 

नाटये केतैव्यं भूषणम् 
नाटथे प्रयोगे निपुणेन कायं भूषणे गुर् । 
यतस्तेन तु पात्राणां खेदः सञ्जायते तद् । 
भूषण खघ नाठयेषु कतन्यं जतुपूरितम् !! 

नमभूपाखः 

नाटये प्रमाणम् 
यथा घुतादिके मूर्धि क्रियामेदाद्ववेद्धिदा । 
एवं भूषाविमेदेन भेद इत्येव सुन्दरम् ॥ 

नाटयोचितान्यायुधानि | 
एवमाह्।येरचना नानादेशसमुद्धवा । 
आचायेबुद्धया कर्तव्या बहुयुक्तिसमेतया ॥ 
नाटये योग्य्रान्यायुघानि कोदण्डम्रश्रतीनि तु। 
धनुःशस्त्रोक्तमोर्गेण कुयाननाटये यथोचितम् ॥ 

छेद्य भेदय प्रहरण नैव नास्मि प्रयुञ्यते । 
संज्ञामाव्रण कतव्यमायुघस्य `डमोचनम् ॥ 
यदा शिक्षाविदोपेण विद्या मायय।थका। 
शस््मोक्षो विधात्तव्यो रङ्गमध्ये प्रयोक्तमिः ॥ 

। वेमभुपाः 

नादोएवत्तिः 

नाटयोत्पत्तिः 
इहानुभूयते नद्या शक्रेणाभ्यर्थिंतः पुरा । 
चकाराकृष्यवेदेभ्यो नाटयवेद्न्तु पञ्चमम् ॥ 
ऋरभ्यः पाल्यमभूरीत सामभ्यः समपद्यत । 
यजुभ्याऽमिनया जाता रसाश्चाथर्वणोऽभवन् ॥ 
इटोपवेदा वेदाश्च चत्वारः कथिताः श्तौ । 
तत्रोपवेदो गान्धर्वः रिवेनोक्तः स्वभुवे । 
तेनापि भरतायोक्तं तेन मस्ये प्रचारित. ॥ 

सङ्गीतसर्वखप् 

नादः 

नकारः प्राणमनन्दो दकारमनठं विदुः । 
जातः प्राणाग्निसंयोगात्तेन नादोऽभिधीयते ॥ 

सन्रीतमकरन्श्ः 

नादमेदः 
नादोऽतिसृुल्मः सुक्ष्मश्च पुषोऽपृष्टश्च कृलिमः। 
इति पद्चविधा धत्ते पक्वस्थानस्थिताः कमात् ॥ 

सद्धीतमकरन्दः 

नादशचन्दनिष्पत्तिः 
इति पश्चाभिध नूनमाविभौवयति ध्वनिम् । 
नादोऽयं नदतेधोतोरसो पद्विधः स्मृतः ॥ 

नादावती रक्षणम् 
श्रीरागो यत्र रागः स्यान्मन््रतारोऽथ कैशिकी । 
बत्ती रीतिस्तु प्ली रसः शङ्कार .एव च ॥ 
शङृस्तु कभ्यते वर्णो बाह्य धिष्टातृदैवतम्। 
ब्राह्मं छुट समादिष्टा सेयं नादवती वुधैः ॥ 
पद यत्रेन्दवगुणार्देकश्चैविष्टपो गुणः| 
सानुप्रारस्त्रयः पादा भवन्तीति मुनेर्मतम् ॥ 

ऽ॥ 5 ॥5॥5॥॥) 
सोमराजदेवः 

नादोत्पत्निः 
नादरूपः स्मृते ह्या नादशूपो जनर्देनः। 
नादशपा पराशक्तिः नादरूपो मदे्ररः ॥ 
यदुक्तं ब्रह्मणः स्थान ब्रह्मपरन्थिश्च यः स्मृतः । 
तन्मध्ये संस्थितः प्राणः प्राणाद्रहिसमुद्धवः ॥ 
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वहिमारवसंयोगान्नादः समुपजायते । 

नादादुर्प्ते विन्दुः नादस्सव च वाङ्मयम् ॥ 

इति केचित् । 

कन्दश्धानसमुरथो हि स च पञ्चविधो भवेत्.। 

सष्ष्म्चेवातिसक्ष्म्च समीरः सव्छरन्नधः। 

उष्य च फुरुते स्वां नादपद्धतियुद्धवाम् ॥ 
हटयन्ये वध्न्ति । 

नकोरः प्राण इयाहुदेकारश्चानलो मतः । 

नादस्य ह्िपदार्थोऽयं समीचीनो मयोदितः ॥ 

नादोऽयं नदतेर्धातोः स च पच्च विधो भवेत्। 

सुदमश्चैत्रातिसुष््मश्च उ्यक्तोऽव्यक्तश्च छत्रिमः ॥ 

सुक्ष्मनादो गुहावासी हृदये चातिसुह््मकः । 

कण्ठ मध्ये सितो व्यक्तः अव्यक्तस्त।टुदेशके ॥ 

छुत्रिमो सुखदेशे तु शेयः प्विधो वुधैः । 
इति तावन्मया प्रोक्ता नादोरपत्तिर्मनोहर ॥ 

नादोद्धवक्रमः 
नकारः प्राणनामा स्यारकांरो बहिरुच्यते । 
जातः प्राणोग्निसंयोगात्तेन नादोऽभिधीयते ॥ 

हम्मीरः 

नान्दीरक्षणम् 
धूवायां गीयमनायामस्यां नान्दीं पठेत्ततः \ 
मध्यमस्वरमाश्रिय सुत्रधारः सछक्षणाम् ॥ 

स्याद् द्वादशपदा नान्दी यद्रा दुरापदी भवेत्} 

अथवाषटटपदी वाक्य पदश्ष्देन भण्यते ॥ 

धथवा सुविभक्तन्त पदमत्रेक्तरश्षणम् । 
एतां नान्दीं प्रयुञ्जीत तदुदृहारण यथा ॥ 

निद्रदासः 

नान्दीक्लोकाथैवणनम् 
अर्थप्रपञ्चसहितं कुर्यातां पारिपा्चकौ । 
अर्थप्रपच्छवाक्र्यानि क्रमेण द्रादङस्पि ॥ 

वाक्येपूभो योजयतस्तानि वक्ष्याम्यनुक्रमात् । 
सूल्लधारेण वाक्येऽस्मिन् प्रयुक्ते पारिपकौ ॥ 
रोषमहाहिश्चयाय नमो दिव्य्रकिरीटधराय नमः। 
वक्रोदारधराय नमः सागरद्चयनाय नमः ॥ 

नायकः 

यरिदमाये रङ्गशरीरं भूषितमायैरते विजयन्ताम् । 
कविक्ुरगीतं गुणपरिवीतं हरिसमलीरं भजत नृपालम्॥ 

माधव किन्तव मामिकया पीनष्ुचद्रयपीडनया | 
इत्युप्टसितो राधिकया वारिजले चन पाख्य गाः॥ 

जितमुरजवरैरभिनबजर्देरैसतिवसुमती शिखरिवरवती। 
नवजर्लितखदापरितः प्रयमरस्यरोमाञ्ा। 

कट्कृतमयुरदाच्दा नृपवरहषाय कर्पनामचला ॥ 
गिप्रदासः 

नान्दरदाहरणम् 

श्रीनाथः भ्रियमातनोतु जगतासद्धिं मन्तं बुधाः 
पथ्वीशः प्रेथिवीं प्रशास्तु सकटां गावो भवन्तक्षयाः। 

कारे वर्षतु वारिवाष्टनिवहो भूरस्तु शस्येत्तरा 
भुयार्क्षेमुभिक्ष वाञ्जनपदो रङ्गः सद। वधेताम्। 

यायात्पापमतिः क्षयं विरसतात् धर्मस्य रक्षाकरो 
भक्तिः टिनि शाश्वती प्रसरतास्क्षाकरो नन्दतम्॥ 

्रिप्रदासः 

नामाबली 
्रव्युक्तपदशब्दैश्च गेय नामावली रिता । 

भरतकरललतामञञ 

नायकः 

वदोषज्ञस्तोयत्रितयनिपुणः कोऽभिनयवि- 
द्रसारकारज्ञः सकरूगुणदेशेकनिकषः। 

परामिप्रायज्ञो यशसि बहुमाने धृतरुचिः 
्षमादाता वीरो जयति गिदतो नायक इति ॥ 

पुरो भूपश्च विप्राश्च मण्डटस्य च दक्षिणे । 
अमालयराजपृत्राश्च उत्तरा वित्तमाधिताः।॥ 

पुरोडाशे नरपतेर्वेया स्युः वित्तमाभ्रिताः। 
वन्दिनः कवयोऽतरेव कछानास्यविदोऽपि ये ॥ 

नाटथनाम्नो बहिर्योधमुख्योस्िष्ठन्ति शस्त्रिणः। 

राज्ञोऽद्गर क्षितेः कायां यावन्नाटकदरोनम् ॥ 

गोष्ठीयाल्ादृतिनास्यपुष्पापचययोषितः। 
राज्ञां विनाद्स्थानानि तस्माद्रक्ष: सतेः सदा ॥ 

तत्रोस्सायां प्रयत्नेन भ विज्ञाताश्च शस्त्रिणः। 
छथाम्डेच्छाः पामराश्च तथा पाषण्डधर्मिणः ॥ 



नायकृष्वपम् 

राजाज्ञया सर्वं एवेपविष्टाः स्युः सभासदः । 
अन्यथा पीडिवाङ्गानां रसोद्रोधो न जायते ॥ 

सङ्गीतनारः्यणे 

नायकस्वरूपम् 
भवाश्रयो बुधैर्षयो वितार्थानुकारवान् । 

नायिकाः 
चतुदैशसमा यावद्रालेति परिगीयते । 
ततस्तु विंशतिं याबन्मुग्धा प्रथमयोवना ॥ 

चतुर्थयोवनं केचिद्त ऊभ्यं वदन्ति च । 
पद्व चत्वारिशवन्तै याबटृद्धा तते मता ॥ 

 निङ्श्वकः 
पताकोऽङ्गष्टको यत्र मध्यमामूटसंधितेः । 

निक्कुक्वकोऽसो स्वह्पर्धे वेदस्याध्ययने मतः॥ 

भङ्ग्ठो मध्यमामूरं पताके यत्र संश्रयेत् । 

निष्ुक्वफामिधं हस्तमूचुः कमांस्य कथ्यते । 
खह्पस्यार्थस्याभिनये वेदृस्याभ्ययनेऽप्यसे ॥ 

विप्रदासः 

निङकटकः 
भमेणाह्ैः कन्चितेन गतिः परोक्ता निकुटरकः । 

निङन्तछाया 
भनूनाधिकता रागे येषु खायेषु दश्यते । 
साया निङ्घन्तेर्विज्ञेया बरास्संस्थापिता स्थितो ॥ 

निङुम्भितक्षणम् 
छश्चितं पाद्मन्याङ्खेः पाष्णिभागे विनिक्षिपेत् । 

बक्षः समुन्नतं विश्रत्खटकामुखमध्यमम् ॥ 

कुयांत्तिटकवत्फाले यत्र तत्स्यान्निफुभ्भितम्। 
अनेन करणेन स्यादभिनेयस्तिरोचनः ॥ 
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अव कीर्तिषरस्त्वाह सुचीयुखमधोमुखम् । 
तस्याभिनयने हस्तौ यस्मादयमुदीरितः। 
एतस्मिन् करणे पादं यृश्चिकं केचिदूचिरे ॥ 

यृत्तरनावली 

निगूढाथैः (दतः) 
ठरेदयकायेवादे च विपक्षे नायके स्वयम् । 
वैरमुद्धरते यस्तु निगृढार्थः स उच्यते ॥ 

निगृहीतं मरदङ्धप्रहारभेदः 
करयोः पुटयोगेन निगृदीतसमदाहतम्। पु एहीतयुदाहतम् 1 

निजाहायैः 
र्धोरिकाविक्षेश्च रिरोवेष्टादिभूषणः। 
निजाहये इति प्रोक्तो भरतान्वयवेदिमिः ॥ 

"सखारदेखरः 

नितम्बरक्षणम् 
उत्तानोऽघोमुखन्वाभ्यां क्रमेम स्कन्धदेशतः । 
पताको यदि निष्कम्य नितम्बक्षेत्रवर्सिनौ । 
रेचकं कुरुते हस्तो नितम्बावुदिटे तदा ॥ 

हैम्मीरः 

निद्रा - म्यभिचारिभावः 
दमश्नरमह्मारस्याशवकषुर्निमीटलनं निद्रा । 

निन्दितगायनाः 
घदृष्टः कपिलः काकी सोत्कारी सानुनासिकः । 
उद्धटो सस्वरोऽव्यक्तो विरसो विनिमीखनः॥ 

तुम्बकी बोम्बको वक्री खानश्रष्ठो व्यवस्थितः। 
प्रसारी ककुभो भीवः सन्दष्टोऽनवधानफः ॥ 

कस्पितः इ्धितो मिश्रः कराली च वितालकः । 
पञ्र्विशतिरियेते गायना निन्दिताः स्मृताः ॥ 

कः 
। ̂ 

निबद्धस्य नामानि 
निबद्धस्य च गीतस्य नामघेयत्रये मतम् । 
हूपक च प्रबन्धश्च वस्तु चापि वृतीयकम्। 
उद्राहश्वेति चत्वारः कथ्यन्ते तस्य धातवः ॥ 

सोमराअदेष 



निबद्धादितयाणां रक्षणम् 

निबद्वादित्याणां रक्षणम् 
वर्णान्वितं निबद्धे स्यादाढप्या स्वनिबद्धकम् । 
मिश्र ताढान्वितैर्बणैः जातेश्च पदसंप्रहः ॥ 

सोमराजदेवः 

निबन्धः 
नानाविधविभक्तं बा ध्वानै। यस्य भवेद्रतम् । 
निबन्धः स तु विज्ञेयो गीततत्त्वविचक्षणेः ॥ 

कुम्भः 

निमीरकः 
निमीखन तु यो गायेन्निमीरुक इति स्मृतः । 

भरतकल्परता 

निरस्तः 
निगच्छति युहुर्वक्त्निरस्तदशब्द वान् मुहुः । 
शान्ते रोगे च दुःखत विनियुक्तो बुधैरयम् ॥ 

कम्म 

निर्घोषः .-होड़क्धिकषार । 

निर्घोष प्राटमाचस्युः कोणाधातेन तद्विदः । 

यथा 

नखलि्थोँथों दिगिद् थोदिगि दथोदिगि। 
कुम्भः 

निजवनाः 
सुष्कभारो रक्तियुक्तो वक्ता सृक्ष्मस्म।पितः। 
स्वरा येषु ऋमेणेते ज्ञेया निजेवनान्विताः ॥ 

निक्तम् 
तत्र सवैप्तु नियमेयुक्ते नियक्तमिऽ्यते । | 

दत्तिः 

निर्विकल्पकरसः 
सभ्यचेतसि वर्तेत बासनाहपतो रसः । 
दीनेन चाङम्बनानामपेश्ची रुते रसः ॥ 

यसप्रसिद्धाछम्बनताखयं यायिनि टश्यते । 
निर्विंकस्पकम त्र प्रमाणे मुनिचोदनात् ॥ 

कुम्भः 
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निर्वेदस्य स्थायितव्यभिचारितखितिः 
घमद्गठमपि हरते पू निर्वैदमेव यत्। 

` मुनिर्मनेऽस्य तन्नूनं यायिताव्यभिचारिते । 
पू्ापरान्वयो ह्यस्य मध्यस्थस्यानुषङ्गतः ॥ 

निव्रततिभ्रयोजनम् 
व्णालङ्कारसोभाग्य विच्छेदे करणस्य च । 
तत्त्वादीनां भयोगञ्च निव्त्तीनां प्रयोजनम् ॥ 

नव्यशाशन 

निवृच्यङ्करः 

अन्येनाभिहिते वाक्य सुचया योजयेत्पुरः। 
प्रस्पराथेसंबन्धो निबयङ्कर उच्यते ॥ 

वेमभुपाटः 

निष्टरष्टगुणः 
उञचैरचारणादुक्तं निष्ट भरतादिभिः । 

। भरतकटयरता 

निसृष्टार्थः (दतः) 
उभयेभां वमुन्नीय स्यं वदति चेत्तमम् । 
सुश्लिष्ट करुते कायं निस्॒टर्थः स उच्यते ॥ 

यद्ा- 

धीरः स्थिरमतिः राः स्वामिकायेदिधायकः । 
सख्पोरुषप्रकाक्ञी च निसृष्टाथेः स उच्यते ॥ 

दभद्ररः 

निःसारणः 
। स त निषस्सारणाभिधः। 

निःसरन्त इवाभान्ति स्वरा यत्न क्रमोद्रताः ॥ 

निःसारुकः 
कातरः समर।स्यश्च वेङ्कण्ठो बाज्छितस्तथा। 
विश्चाङश्च तथानन्दः षट्च निःसारुको भवेत् ॥ 

गन्धरववेदे 

नस्तः 

निस्वानस्त्वेकवक्तः स्यात् स तिधा परिकीर्तितः 
उत्तमः रूस्यजस्ताम्रनिर्मितो मध्यमः स्मरतः ॥ 



चुपुरविद्धका 

अधमो रोह्टतो हस्ोऽधस्ताध्युखे महान् । 
चर्मणा मानुषेणायं गाद वक्ते सुैतनिनः ॥ 

वध्रैः सुषिरनिष्िपतर्निवेदयत्रखये सुहु. । 
ठयावर्तितेनद्धचमां मेषगम्भीरनिस्नः॥ 

वेरिविज्ासजनफे मीरुहृद्धेदनोपरः । 
दाररोमाश्चजनक्छो युदधपरोत्साहक्ारकः ॥ 

धटद्धटेतिशब्देन उयाप्तसर्वरणाङ्गणः । 
व्र्मकोणेन वायोऽयं॑सद्धितीयो सहामरैः ॥ 

कुम्भः 

नपुरबिद्धका 
ष्वरणी स्वस्तिकीकय पाश्वर्यो: पादयोस्तथा । 
रेचितौ य्व सा ज्ञेया चारी नूपुरविद्धका ॥ 

कुम्भः 

चृत्तम् 
रसभाव विहीन तु रत्तमियमिधीयते । 

भरतकल्पलता 

गात्रे जिदोपमात्र च सर्वामिनयवर्जितम् । 
भा्गिनोक्तप्रकारेण सत्तं सव्यषिदे विदुः । 
एतत्तयं हिधा प्रोक्तं मागेदेशीप्रमेदतः ॥ 

सङ्गातनारायणे 

नृत्तथमे 
यत्ते चत्येकदेशोऽपि नृयश्न्दाद्द्योभदः। 
नाट्यधर्मी लोकध्मीत्यिवे रूप विदोषणात् ॥ 

कुम्भः 

सृत्तप्ररसा 
भागत्य ब्रह्मरोकादिह भरतमुनिश्शाख्मेतन्मदीयं 

दृष्टा भुयः कृतार्थः प्रसृमरपुरुकम्यञ्जितान्तः प्रमोदः । 
भाश्चय परयतेदं कथमिति गतवानाशयं मे समगर 

सश्रीमान जयसेनापतिरिति नियतं वक्ष्यतात्रे मुनीनाम्॥ 
रृत्तरन्ीवली 

चृत्तमेदाः 
चत्त चापि जनिधा प्रोक्तं विषमं विकटं रधु । 
विषमरृततं विकटनृत्तं रघुरन्तं चेति विविधम् ॥ 

सङ्गीतनारायणे 

नत्ताचायेः 
कुरशीरगुणैयक्तो नानारिल्पभ्रयोगवित् । 
गुरूपदे्चनियतो नास्ययोगवि चक्षणः ॥ 

एवमादिगुणोपेतो नटनास्यविदां मतः । 
उञ्डवलो रूपवान् दक्षो दृष्टावतरणक्रियः ॥ 
चतुर्विधाभिनयविन्मेधावी नट उच्यते । 
षूपवान्न॒त्ततन्त्वज्ञः समादिग्रहकोतिदः ॥ 

वाद्यवादनदक्षश्च प्रहमोक्षविसारदः। 
सम्प्रदायगतन्ञानो ख्यताख्विचक्षणः ॥ 
कती वादप्रबन्धानां प्रगल्भो मुखबाद्यवित्। 
नानाचिधस्थायि सेदविवेचनविशारदः ॥ 
निमोता यृत्तभेदानां शिष्य रिक्षाविदक्षणः । 
तूयेत्रयभ्यवस्थायाः प्रतिष्ठापयिता स्फुटम् ॥ 
सृत्तदोषसमाधानचतुरो रञ्जकस्तथा । 
एवं विधगुणोपेतो रत्ताचायेः प्रकीर्तितः ॥ 

वेमभूपालः 

नृत्यम् 
यत्ते क्यप्प्रयये चरव्यशञब्दः कर्मविवक्षया | 
भवेोपसभजिते यत्न रसो युख्यः प्रकादयते ॥ 

रसभावग्यञ्ञकादियुतं चृयमितीयते । 
।  भरतकत्पख्तः 

यस्यां भित्तिगतेन्द्रनीरमणिषु प्रोदीप्वरननावर्टिं 
दृष्टा नूतननीरदोपरिसद्धि्यतलताविभ्मात्। 

गम्भीरं मुरजप्रतिष्ठितमपि श्त्वोर्ध्वगेहोद्धवं 
्रोन्मत्तप्रमदासखो वितनुते सृत्य मयुरस्रजः \ 

कम्भः 

--ददाविधम् 

नाटथनृत्ते ताण्डवं च चत्त छौस्यदिमाभिधा। 
नतनस्याथ र्ते तु विषमे विकटं रघु । 
पेरणी गौण्डली चेव सस्य दशविध स्मरतप् ॥ 

सुत्यल्रयतरू 

नाल्यमा् च देरीयसुत्तम् मध्यमतथा । 
अधमो क्रमतो हेय नयत्नितयसुत्तमैः ॥ 

- .¶ “` 84 
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नृत्यतिगतित्वम् 
काचिग्यत्यविघौ विरम्बितमपि क्षिप्र च नानाविध 

यत्यादिप्रचुरम्बन्धरचनां छृत्वा मृदङ्ग मुदा ¦ 

चद्चत्पाणिचर्स्थुस्तनयुगं स्वेदाद्रगण्डस्थलः 

तत्तद्ूषणभूषिताङ्गरचिरा र ्गस्यले राजते ॥ 
कुर्मः 

नूत्यदिदक्षा 
पश्चान्मन्जुरुकण्ठगायकजना गायन्ति गीतं मुदा 

तारथेधोङ्कति धोङ्कतिध्वनिभवेन्नृस्ये पराकामिनी । 

दांदां दिं दिमिकिद्रमि द्रमिदि दीङ्कसि मदङ्गे सुहु 

- देवा नृयदिदक्षयेव मिलिताः खगीदपि क्ष्मातले ॥ 
कुम्भः 

नृस्यप्राणः 
रेखा च सिरत गो भ्रमरी टशिरदमयः ¦ 
भरीतिर्मधावचो गीतं चर्ये प्राणा दञोदिता ॥ 

कुमः 

नृत्यमहिमा 
क्षितौ रत्नच्छायाफटनमुदके वीचिरकितं 

शिखिन्यर्चिः पर्वा सहजगतिवेचिञ्यमनिले । 
तटित्कीडाव्येभ्निप्रकटसुभगः पञ्चसु परः 

प्रविष्टो भूतेषु प्रभवति हि ृत्तस्य महिमा ॥ 
धमभ्यासाद्धरताक्तिभद्धिषु बहुठ्यास्यापदेषु भ्रमा- 

र्संवाद्ररुसं्रदायसुदृदा राम्भोः प्रसादादपि । 

ज्ञात्वा शाख्मरदींसि निमितमिदं व्यक्तं महाथोन्वितम् 
न स्यात्कस्यहिताय शाश्वतयश्स्संरक्षण रक्षणम् '॥ 

मृत्तरल्नावलिः 

बुत्यटन्लणबर् 

देश्षरुच्या प्रतीतो यस्ताखमानरपाश्रयः । 
भअविनाभावविक्षेपो नरृयमिः्युच्यते बुधैः । 

श्भङ्रः 

सृत्यवेला 
उदये घटिका पच्च मध्याह्न घटिकाबरयम्। 
पराहे घटिकाः सप्त नृयवेहा प्रकीर्तिता ॥ 

हम्मीरः 

नू्यानिष्टददीनम् 

नृत्यशब्दव्युत्पत्तौ--अथमेदेन प्रत्ययमेदः 

यदप्येतौ समानाय तौ कथक्लप्रत्ययौ स्मृतौ । 
तथापि सम्प्रदायज्ञेयांददो यः प्रयुज्यते ॥ 

तादृगर्थः सविज्ञेयो विवश्चात्र न कारणम् । 
लोके हतेकदेदोऽपि दस्तश्दो यथा तथा ॥ 

यत्ते नूस्थेकदेशत्वान्नूत्यशचब्दोऽपि वतते । 
शोभाया एव मुख्यत्वं विवश्षि्वासप्रयुज्यते ॥ 

मागनरत्तेऽप्ययं नृत्यशब्दस्तस्माद् द्रयो्म॑ता। 
स्यान्नदयरेत्तशव्दाभ्यां देशीयमागेयोध्रैवम् ॥ 

उत्तमं नाटयनृत्यं स्यान्मागौरेस्य तु मध्यमम् 

देशीयनृ्यमधम विज्ञेयं कन्यवद्रुधेः ॥ 

विग्रदासः 

नुत्यस्रूपम् 

मृदद्खो दण्डिका ताट घ्री श्रतिकादले । 
गीतनादप्रबोध च अष्टाङ्गं सव्यमुच्यते ॥ 

हम्मीरः 

नृत्यहस्तमेदाः 
उपधानः सि्मुखः कदम्बश्च निक्ुञ्जकः । 

एते सम्मिलिता भूत्वा स्थुरष्टा्िंरतिश्च ते ॥ 
कुम्भः 

युत्यहस्ताः 

नृयमालस्िता ये तु न किञ्चिदरस्तुदर्सिनः। 
धङ्गहारेण सहिता नृत्यदस्तास्तु ते मताः ॥ 

सङ्गीतनार यणे 

सुत्याङ्गम् | 
स्थानकानि तथा चारी करणं मण्डर तथा । 

अद्गाराश्च भरते नृयाङ्गं पच्रधोदितम् ॥ | 
सङ्गीतनारायगणे 

नृत्यानिष्टदशैनम् 
परावृत्तेन शिरसा नेनासावकूणनेः । 
चश्चुषश्च प्रसादेन ह्यनिष्टमभिनिर्दिशेत् ॥ 

कुम्भः 
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नृत्ये विटरक्षणम् 
हास्ये विटकरृते नृत्ये उच्छती हर्षगर्वयोः। कुम्मः 

नृत्योत्पत्िः 
गोयादुक्तिष्ठते वाद्यं वाद्यादुकत्तिष्ठते खयः । 
खयताङसमारब्धं ततो चरतयं प्रवर्तते ॥ यमद 

नृपरक्षणप् 
सङ्गोतरीति विदुषो भावभेद् विचक्षणः । 
कामरारतकखवेदी धर्मस ङ्गह षिग्रहः ॥ 
कविः काठ्यप्रबन्धानां निमोता वित्तदानवित्। 
संभूयस्मरष्पश्च सभासध्यमुपसितः ॥ 

संगीतसुक्तावखी देवेन््रकृता 

नेपथ्यम् 
अखण्डमण्डरं चित्रं विस्तीण दीवर्ेश्ुकम्। 
विस्य पूर्वर ऽस्मननेप्यं कल्पयेदरूुधः । 

नेपथ्यान्तरितः पूव रङ्गपूजां समाचरेत् ॥ 
भर् तकत्पर्तां 

पञ्चिमामिमुखीनां च रम्यानां भूषणाम्बरः। 
नायकामिमुखीनां च गायन्तीनां परस्परम् ॥ 

तैः कृतावधानानां नटीनामुपवेश्ननम्। 
पाश्चैयोरुभयोस्तासां ग्रदङ्गानां चतुष्टयम् ॥ 
दक्षिणे मुरजज्ञानं प्रष्ठ जवनिका तथा| 
तन्मध्ये मण्डनध्थानं नेपथ्यं तच्च गीयते ॥ 

छभङ्रः 

नेपथ्यभेदाः 
नेपथ्यं तु वयःकार्देशजाति विशेषतः । 
नानाविधं तथाप्येतच्चतुधां प्रोच्यते बुधैः. ॥ 
पुस्तमास्य विभषा परि वेदनभेदतः । 
डेकजार्विभनानि चर्मवर्मभ्वजादयः ॥ 
डस््ाणि सपेविकृतमुखानि च वपूषि च । 
यानि च क्रियते नादथे तत्पुस्तमिति कीव्येते ॥ 

सङ्गीतनोणयणे 

नेरिभेदाः 
तत्र नेरी भवेत् षोढा शुद्धाख्या नटनेरिका । 
तथा करणनेरिः स्यात्त कावनेरिस्ततः परम्। 
साटंगनेरिः सद्भीणनेरिरित्थ समू चिरे ॥ 

सङ्गीतयुक्तावली देकेन्रङ्ता 

9) 

नैसभिकम् 
हस्तकात् भमरीं विद्यादधोऽम्बुजादि पातनम् । 
जङ्कभूमेश्च यो योगः स च नेसर्भिको मतः ॥ 

न्यायलक्षणम् 
युद्धे परात्महास्ञाणां क्रमायो नवपातने । 
विधातुमुचिता गालवर्तना न्याय उच्यते ॥ 
भारतः सान्त्वतो वार्षगण्यकैरिकसंज्ञकाः । 
भदास्तस्येति चत्वारः कर्मात्तिचतुश्टये ॥ 

। चिग्रदासः 

न्यासः 

 गीतकान्त्यसखरो न्यासः बिदारी मध्यगस्तथा । 
न्यासवरस्यादपन्यासो यथा जाति - ॥ 

प्रथमाया विदार्याया मध्ये न्यासस्वभाक् स्वरः। 
न चेदयो विवादी स्यात् सन्न्यासः सोऽभिधीयते ॥ 

दत्तिः 

न्यासापन्यासयोर्भदः 
नेव न्यासस्तु जोत्यादेरन्त एवावतिष्ठते । 
भपन्याखः पुनस्तवान्तराटे खण्डितं तु यत्॥ 

कुम्भः 

प 

यधि्नादैलः 
यदा मण्डीमधिष्ठाय प्रसृतौ भ्रभतः कसै। 
तदा तं च॒त्तशादृलाः पक्षिशादःखमूचिरे ॥ 

प्षीणादुचारणम् 
तित्तिररटकश्चैव बकचातककोश्िलाः । 
बायघः कुक्छुःटश्चैव क्रमादुश्चारयन्त्यमी ॥ 

कम्भः 

पट्क्तिः 
चतुरश्रमष्टकखां स्थायवणां धिते ख्ये । 
खद्रथ गद्य गोतागावरेवं चरणाद्किता ॥ 
पडन्तो षोढशमाल्लाभिरपङृष्ठा घवा यथा। 
देलाविद्कितकामशरीरं छाखनिर्जितदानवराजम् ! 
दे्र्घीश्तभूधरसूनु बन्दे शम्भु त्रिुवननाथम् ॥ 

कम्म 



बश्चकतरी ८७८ 

पश्चकररी- (वायम्) 
पच्छक्रिकासंतैः पटिः स्यात्पञ्चकतेरी । 

बृश्वमानसखानानि 
अथ प्रावेशकाक्षुपम्रासादिकमथान्तरम् ¦ 
तरैष्करामन्येति गानस्य स्थानं पद्डविध स्मृतम् ॥ 

वेमभुपालः 

पञश्चतलेश्रः 
आखपः पागतालः स्यारप्रथग् द्धिः पदपव्चकः । 
चश्चसपुटेन तेनैव स्वराः पाटाख्छतरःपरम् ॥ 

द्विचच्चसपुटमानेन पाटः परहसम्मवेः । 
कार्येऽन्तरस्ततश्चा चपुटेन पद पशव्चकः॥ 

तद्रत्तेन स्वरः पाटास्तद्धिमानेन वान्तरः । 

हौडुक्षपटैस्तदुषट् पितापुलकेण तु ॥ 

पथक्पदानि पञ्चष्िस्तेनैव खरपाटकाः । 
तद्िमानाच्छङ्कपुटेरन्तरः स्यात्ततस्तु षट् ॥ 

रत्येकं द्विः पदानि स्यु. संपकेष्टकतारतः । 
वत्ताखाः स्युः खराः पाटाः पाटैमरजसंभवेः॥ 

अन्तरः पूर्वव्पश्चादाभोगश्च बिरम्बितः। 
प्रबन्धनाम्ना प्राङ्माने नेठनामाथ मङ्गलम् ।} 

वाक्यमालापके न्यासः पच्चतालेश्चरे भवेत् । 
वीरावतारणश्रङ्गारतिरुकश्धेति स द्विधा । 
वीर ̂टङ्गारयोप्तेन प्रीयन्ते सवेदेवक्मः॥ 

इम्मीरः 

पच धरवहतवः 
अथ जातिभ्रमाण च प्रकारं नामकस्पना। 
स्थापनं चेत् धु वाणां स्युर्भेदकाः पच्च हेतवः ॥ 

कुत्ताक्चरप्रमाणस्तु जातिरियमिधीयते । 
षट् कटाष्टकटेन्धेव प्रमाणे दवे प्रकीर्तिते ॥ 

समा्धविषमाणां तु व्रृत्तनां तु विधीयते । 
नाटयज्ञेः ... प्रकार इति कथ्यते ॥ 

कुखाचारश्रयं नाम यथा नृणां विधीयते । 
तथा स्थानाश्रयोपेत्ता धुवाणां नामकस्पना । 
यद्रा वृत्तविरोषैश्च स्वेच्छया नाम केस्पयेत् ॥ 

वेमभूपारः 

पश्चनिधनादाष्त्माः 

पश्चवाणिः (बयम्) 
पाणिषस्तामिषैः पटैः पञ्चपाणिः प्रकीर्तितः । 

वेमः 

पाटः 

हस्तशष्द्ाश्वितेदैस्तपादैः स्यात्पच्चहस्तकम्, 
पाणिस्ताभिधेः पटैः पञ्चपाणिः प्रकीर्तितः ॥ 

पञ्चमः 

पञ्चप्राणोद्धवो यस्मात् तस्मास्पश्चम उच्यते । 
सङ्गीतसारः 

पश्चमपताकम् 
हस्त पुष्पपुटं तवा विरोक च ततः पुनः| 
करतवोत्सङ्क सप्र रोप्पश्चाहक्षिण चरण नटः ॥ 

हस्तेन दक्षिणेन द्राग्बामाद्धिं वामकेन तु । 

इति पञ्चममेदोऽये सम्यगल प्रदर्तितः ॥ कुम्मः 

पञ्चमरागः । 

रागः पद्चमको ज्ञेयः पटीनः षाडवो मतः। 
रक्ताम्बरो रक्तिविश्षाटनेवः श्गायुक्तासङणो मनस्वी । 
प्रभातकाले विजया च निद सद् प्रियः कोकिल- 

मन्जुभाषी ॥ 

सरिगमधघनिस-सरिगमपषध,, 
सङ्गीतदर्पणः 

पञ्चवायानि 
नखजा वायुज श्चमंलेह्ञारीरजास्तथ। । 
वीणादयस्तु नखजाः वाद्या वायुजास्तथा ॥ 

चमंजाश्च मृदद्गा्य। रोकजा रोहचर्मजाः। 
शारीरजानि गीतानि वादं प्विधं जगुः ॥ 

| भ रतकल्यलता 

प्चविधनाद्वत्याः--एकविधनाणरक्षणम् 
भायै यत्का चतुणां स्ाद्िकारादुत्सवभ्रिया । 
विना द्ितीयमन्येषां महानन्दा विकारतः ॥ 
चतुणां बिङृतौ हित्वा तृतीयं हरी भवेत्। 
यत्ता तुयं चतुणां स्याद्िकाराश्च जयामिधा ॥ 
चतुणां विकृतौ हित्वा पञ्चमे छुटुमाबती । 
तुरा प्चघेति स्याद्ाणा चेकाभिधा पुनः ॥ 



बश्चविध 

आदयपञ्चगणानां स्याद्विकृतेः पार्वतीभिया। 

इयेकर्िरादेटाः स्युनोदावत्या विकारतः ॥ 
मोक्षदेषः 

पथ्चदिधः स्तम्भः 
देवस्तम्भनरस्तम्भयिरस्तम्मपतः परः । 
सावरणां स्तम्भ इति मुनित्तम्भश्च पञधा ॥ 

रज्गारशेखरः 

पञ्चरिरःप्रकारे आरातिकम् 
व तु किंच्िदाशछेघ्य आन्तमारात्रिके मत्तम् । 

विस्मये रइयते तच्च पराभिप्रायवेदने ॥ 

पश्चसश्चरक्षणम् 
स्कन्धस्य मणिवन्धस्य कृूपेराङ्गष्ठयोस्तथा । 

वामस्य चरणल्यापि कम्पन सद्व उच्यते ॥ 
ततः स्याद्वादकः श्रेष्ठः पट देऽङ्गछठसश्चतः । 

वामाङ्किसच्रादधमो वादकस््वस्यजो मतः ॥ 
कुम्भः 

यश्चसखरपरा तारगतिः 
अंशात्तारगतिं वियादाचतुर्थस्वरादिह । 
घापञ्वमातपव्वमाद्रा नातःपरमिहेष्यते ॥ 

नाग्यश्षाखे 

पृश्चहसतम्-- वायम् 
हस्तराब्दान्वितैहस्तपारेः स्यात्पश्वहस्तकम् । 

पट्ह्ः 

अथावनद्धवाद्यस्य पटदादेर्निषूप्यते । 
टक्षणं द्विविधस्तब पटहः परिकीर्वितः ॥ 

मागेदेरी षिभेदेन तवादौ मगेमुच्यते । 
सवितस्तिकरदन्द्र देवे स्यास्परिधोौ पुनः ॥ 
षष्टयङ्गखो मध्यदेशे परुः खदिरदारुजः। 

उत्तमौ बीजकाष्ठादिकृता धातुमयोऽथवा ॥ 

दक्षिण वदनं तस्य स्या्सार्धेकादजश्ाङ्गलम् । 

वामं तु वद्नं कायं साैदेराभिरङ्लैः ॥ 

दक्षिणे वदने तस्य वलये छोहनिर्मितम्। 
वामे च वखयं वक्ते कायं बदह्लीससुद्धवम्॥ 
षाण्मासिकस्य वत्सस्य मृतस्यादाय पारिकाम्। 
तथावक्ुण्ठ्य वख्यं॑बामवदहटीसमुद्धबम् ॥ 

सं्धितं सप्तभिरिचद्रः रोन्वभभूतैरटढम् १ । 
तत्र सप्तसु रन्प्रेषु निक्षिप्ते: सु्ष्मदोरकैः । 
करशाः सप्त हेमादिधातुमेदविनिर्मिताः। 
निय न्तञ्याः छथतरदेर््यण चतुरङ्गराः ॥ 

परहस्य च वामास्य स्यादं गुखचतुष्टयम् । 
विस्तारतस््यज्गुलया ख्णेदीप्ततया ततः ॥ 

वेयेत्परहं कण्टे तया पत्रिकया दृढम । 
चाद्य कायस्य यच्च्म॑परोस्तत्कवरं स्मृतम् ॥ 

कृतान्तःसुषिरानेन घनेन वदनद्रयम्। 
विद्भ्यादस्य वदने दक्षिणे कवल पुनः ॥ 

सर्वतोऽपि हि तच्छिद्र पिदध्याद्रायसिद्धये । 
गुणः सुषिर निक्षिप्तः गाढमाकरष्य यटनवः ॥ 
वामवक्तस्य वख्ये सप्तरन्धनिषेरितान् । 
गुणानाद्ष्य युद्दे यथास्थानं निवेश्येत्॥ 

चामस्य कवर तच्र सप्तछि द्रनिवेशितेः। 
तैगणेः खर्णकटशानावेष्टय विधिवत्सुधीः ॥ 
दक्षिणास्यस्य बलये सेहे प्रक्षिप्य मध्यतः । 
समुक्छृटेतु सुटः वखय गाढतां नयेत् ॥ 
कटरोभ्यो बहिर्वामवहीवलयवलिके । 
कच्छ।कटीवेष्टनाय. सांबखाबद्धथते दढा ॥ 

इत्येवे मागेपरटदहो रक्षितः शस्त्रमागैतः। 
देवता देवतानाथेनोक्तः स्वस्मिन् षडाननम् ॥ 

देष्यऽभ्यघरे देश्ीपटहः परिकीर्तितः। 
दृक्षिभ वदने तस्य मितं सप्तभिरङ्गढैः ॥ 

वास तु वदने तस्य भवेत्साधेषडङ्गलम् । 
यदन्तरं परोशर्मजाठरं तत्प्रकीर्तितम् ॥ 

उदलीसंज्ञकस्तेन वाम वक्त विधीयते । 
यन्मया मागपटहे छक्षण प्रागुदीरितम् ॥ 

तद दोषविधातन्यमयुष्मिन्पटहे बुधः । 
उत्तमादिविभेदेन च्निधासो दविधा भवेत् ॥ 
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तज्ञायमुसमः परोक्तः प्रोक्तमान विनिर्मितम् । 
द्वादशाह विहीनोऽतो मध्यमः पटहो भवेत् ॥ 

धथमस्तु भवेदस्मात् षष्ठंशेनोनितस्तु यः । 
देः १पटष्मेवेम जानन्तत्वधम जगुः ॥ 
उहट्यामघ्च डंकारो डं कारः कवतेऽधिकः । 
धन्येऽनयोः पाटवणी उक्ताः पाशचपरीक्षणे ॥ 

वादनाय भवेदस्य कोण्त्वष्टादज्ाङ्गलः 

प्रथुर्मष्ये नतः किञ्चिदप्रे सिद्धक्वाससा ॥ 
मूले प्रस्थापितः कारयां वादकेन विजानता । 
शयेन वादयेद्विद्वान् निषण्णः पङ्कजासने ॥ 
गोष्ठीषु मागेषटष्ः स्थाप्य चोरुद्रयोपरि । 
घट बाद्वदुत्तानवदने नाटकादिषु । 
कोणेन हस्ते! यद्वा बाते पाटपण्तिः ॥ 

पतकः--दस्तः 
भङ्गे यत्न वक्रश्छन् तजेनीमूडसंभितः । 

ऋजवोऽङ्गलयः शिष्ठा; स पताक इति स्मृतः ॥ 
लोकप्रयोगमुदीक्ष्य नारयज्ञमतम् -. -.. च । 
तत्तचेष्टानुसारेण हस्वकान् सम्भ्रयोजयेत् ॥ 
घर्षताच्छेदनावरोविभागादी स्फुरं हि तत्॥ 

सङ्गीतनारायभे 

पताकः 

पताको विरखाङ्गु्ठ उपधानः करो भवेत् । 

स्याकिन्तानिद्रयोरेष उपानेऽपि युक्कितः ॥ 

दत्पाटने प्रताकौ दौ कायोबन्येोन्यसं मुखौ । 
धरःपष्ठवनिरदैसो स्वस्तिकीभूय विच्युतौ ॥ 
कारयां पताक विशिष्य सख्स्तिकाकारतां गवौ । 
विघेयो गोप्यनिरदैरो पाकनीये पताककौ ॥ 
नारथाचार्योपदेरोन रोकयुक्तिमवेक्ष्य च । 
पताकस्यापरेऽप्यथोः स्यमूह्या विपश्चितः ॥ 

विप्रदाघः 

पदम् 
वर्ण॑पू्वकमेतद्धि पदं ज्ञेयं सद् बुधैः 

पद्धतिस्कहपम् 

दाषादिष्ठस्मध्यं तु गीतान्त्य॑च पद् भवेत्। 
भरतकल्परता 

यल्स्यावक्षरसंबद्धं तत्सव पदसंक्षितम्। 
नास्यसञक्ष 

कणोटभाषयाबद्ध यदुद्राहादिमियतम् । 
तलेन येनकेनापि युतं तत्पद संज्ञकम् ॥ 

पदकरणम् 

उद्वाह छवकौ यत्च निबद्धौ तत्पदैः खरैः । 
तदुक्तं गीतवत््वज्षैः करणं पदपूर्वकम् ॥ 

पदनिथुक्तम् 
छन्दः पाद्ादिनि्योगात् पदनिरयुक्तसक्ितम् । 

मोक्षदः 

दति 

पदखराः 
व्यञ्जनानि स्वरा वणाः सन्धयोाऽथ विभक्तयः । 
नामाख्योते।पसरगश्च निपावास्तद्धिताः तः । 
छन्योविधिरल्ङ्कारा क्षेयः पदगतो विधिः ॥ 

नाय्यश्ठ 

पदाथेरीका- (हस्तभाणः) 
अथासां कथनना स्यादर्थनिवाहृता यदि । 
्ेया प्रदार्थटीकेति पश्र या भ्रमतोदिता ॥ 
चेषटागुणेश्च नियमेस्तत्तदर्थप्रबोधकैः । 

` नृत्त्स्तदशप्राणाः कीर्तिता दस्तेवेदिमिः ॥ 

_ वङ्कू - 

श्गारशेखरः 

पद्धतिखर्पम् 
रक्षां समुपस्थिते बुधगणैः संगीतविद्धिः सम॑ 

पूणां रङ्गभुवे प्रविश्य निखिरैरङ्गोपहरः समम् । 
तिष्टन्तोऽखिलरज्गकायेविधुराः सत्संप्रबायान्तराः 

वाद्यानां समतां विधाय सकटां नादस्य साम्य ततः॥ 
धशिन्ताः परिषाद्येयुरतुर मेखापकं तत्परम् 

संपूण गजरं ततो जवनिकामन्तः प्रसूनाञ्जणिम् । 
धृत्वा पावमकाप्य सौष्ठवमथोऽपिष्ठाय सुखानकम् 

भन्तधोनपटेऽपसारित इारम्धे विधानानथः ॥ 
खण्डे चोपक्षमाह्ये जनमनांस्येकाप्रतामानयन् 

भ्रान्तं रङ्ग भुवे विशोध च समन्ताद्राचमने समम् । 
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खण्डे चोपशमाख्यकेन विधिना पुष्पाञ्च्िं मध्यतः 
तस्मात्संमदसं भृते त्वतिकठैनदयाङ्गकैः केवटे; ॥ 

वाद्येनोपङञमेन चृयति परं पात्र मनः संयुते 
तावरसंकुरगोपिकाश्च तुडिका स्यात्ततपदं तत्परम् । 

साङ्क तं म्प तथा च कवितं बादयप्रबन्धेरिमैः 
पययेण च वा कभाद्वहिरथो स्वेच्छाकरते वादने ॥ 

सामस्येन ठयाद्ितैश्च विषमेयैयाङ्केनर्तने 
श॒दधेश्च।प्यथ रूपकं रुचिवरजजगी यमनिधिरम् । 

पात्र नेकविध विधाय निपुणं चरस्य ततः संयजेत् 
रद्धे यत्र न वादयन्ति गजरात्पश्चाचले वादकाः ॥ 

खण्ड तुपशमामिधं खट तदा प्राप्तं परं प्राविशत् 
उक्तैः सखटपद्धतिः परिबडिरया प्रोच्यते तद्विदाम् । 

बन्दै: सालिटराजराजमुककटारङ्कारदीरेण हि 
वाद्य चासमहस्तमतर निगदन्त्येके प्रवेशात्पुरः ॥ 

पटेवां समदस्तकादिभिरिह स्यात्सर्वते प्रषठतः 
स्थाने वा समपोदमन्न निगद्न्त्येके प्रवेद बुधाः 

केचित्केब्ररयोः प्रयोगसभणत् तं गीतवाद्यानुगम् 
गीतादिरिवाश्चितेः परमस वेकेकशञः कै्यने - 

त्येवे पद्धतिरीरितासुविमलखा शुद्धाभिधः। भूता ॥ 
कुम्भः 

परसटक्षणम् 
स्थानत्तितयविस्तीर्णैः परसः कीर्तितो बुधः । 

मोक्षदेवः 

पराभिमतः- अरारः 
सत्रीणामरारविदितं त्रिपाकेऽपि उ्युञयते । 
पुसामराङविहितं लिपताके न युञ्यते । 
इत्याह मिङ्गणा वार्यो व्याख्यायां भरतस्य वे ॥ 

विप्रदाघः 

पराभिमतनृत्तमेदतयम् 
नत्तस्योक्तस्वरूपस्य प्राहूु्भदत्रथ परे । 
विषमं विकटं टित तद्विषमं मतम् ॥ 

यद्रञ्जुभ्रमणादि स्याद्विकटं तदिहोच्यते । 
विषूपवेषावयवव्यापारे यतप्ररइयते ॥ 

करणैराश्चितायेयत्पयुक्तं तद्धदेघु । 
एतेषां सङ्करे तज्ज्ञैः सङ्धीण नृयमुच्यते ॥ 

परिवर्तोऽग्रमः 

पराथः 

परानुभाषयोग्याथैः परार्थ इति कीर्तितः । 
वेमभुपाखः 

पराव्त्ततरा 

बहिश्चेसखरसतः पाद उत्तामिततखः परते । 

पश्चादेदो तदा चारी पराबृत्ततखा स्पृता ॥ 
कुम्भः 

परिक्रमः- तारः 
परिकमामिषे ताले दद्रवाद्यगणो भवेत् ००।७५5 

कुम्भः 

परिषदट्ना 
दीघाण्यादावश्टौ रघूनि छया सपुनर्िगुणितानि । 
हस्वान्यपि चन्त्वारि द्विगुणानि स्युः सदीघांणि ॥ 

षोडशघूनि च स्युः सहनिधननेब कार्याणि । 
एषः परिघटनायाः गुरुखघुवस्तुक्रमः मोक्तः ॥ 

नाय्यशषालञ 

परिभूमिका 
स्निग्ध समवतर स्वच्छ तत्ने र्यान्मत्तवारणे । 
दक्षिणोत्तरपा्चेख्थस्तम्भयुग्मसमाश्रया ॥ 

साधारकाष्ठरुचिरा वर्णकैरुपमूषिता । 
रत्नानि चात्र देयानि वज पूर्वदिशि स्मृतम् ॥ 
वैडूय दक्षिणे पाश्च पश्चिमे स्फटिकं तथा । 
उत्तरे तु प्रवा स्यान्मध्ये कनकमीरितम् ॥ 

एवमेतस्य विदुषा कर्तव्या परिभूमिका। 
चतुःस्तम्भसमायुक्ता सुवर्णकलओोञ्ज्वला । 
यथा रौरगुहाकासे जायते नास्यमण्डपः ॥ 

कुस्मः 

परिमण्डली 
श्रमन्ती मण्डलेयासा त्वराध्रमणमङ्गतः। 

सपा्णि्मरीव्युक्तो मुहुः सा परिमण्डली ॥ 
कम्भः 

परिवतीऽग्रिमः 
श्तारसं हिः समतिपाताः कलाष्टके | 

धवाभिश्चतसभिः स्यासरिवर्तोऽग्रिमः पुनः ॥ 



परिवर्तनम् ८<र् 

शोषस्त्रयस्तु तिसभिस्तत्रा्यपरिवर्तिनी । 

इ्ामिदधिरे क विद्रगेस्ताण्ड्यादिभिः प्रथक् ॥ 
कुम्भः 

परिवतेनम् 
विधाय पादावृध्वाग्रो समौ स्कन्धेन भूतलम् 
घाक्तम्योद्धाटयेस्पादौ परिवर्वनमाचरेत् ॥ 

कुम्भः 

परिवाडः 
प्रपदेन मुचि स्थित्वा पाष्ण्यां पाष्िद्रयेन वा| 
कमेण कुट्रने भूमेः परिवाड इति स्मृतः \। 

¦ कुम्भः 

परिवृत्तः-- पारः 
पुट द्रयप्रहारेण परिवृत्तः प्रजायते । 

यथा -ञथांष.गिणिना। 
कुम्भः 

---ट्स्तप्राणः 

 पादर्वभागे पुरोभागे प्राप्तो यो नटते करः। 
ह भर, 

परिवृत्तस्समास्यातो नाम्ना हस्त विशारदः ॥। 
भरतकल्परुता 

परिभ्रतणिका-- पटः 
परिश्रवणिका सोक्ता वायते यत्र तु कमात् । 
कर्ता सरमपाणिश्च काद्या वादनकोविदैः॥ 

कुम्मः 

पर्यायपाश्तपुवनम् 
पर्यायपा््धोस्पवनं कतरीव तु मोदितम् । 
विपताक करयोः कृत्वा श्श्स्रकादानात् ॥ 

( कपालोतपएवनम् ) 

पार्सिणमेकैकपादस्य कटौ पययतो न्यसेत् | 
ऊअपेचन्द्रकरौ सध्ये न्यस्य यस्स्यात् कपाटगम् ॥ 

अशोकः 

पट्ट 
वलितौ पकानापि रीर्षगौ रुतौ विदुः । 
परे चतुरश्रेण शिरस्स्यावद्ितो विदुः ॥ 
अपरे खटकावतौ शिरःप्राप्य उतैः उनः; 
सन्योन्यस्य विटम्नाम्रो कलितौ संप्रचक्षदे ॥ 

छ 

पारकरणम् 

पह्वलक्षणम् 
बाहूटणवर्तितेनोध्वे प्रसा परिवर्तितः । 
सस्तिकाकरतितां नीतौ पताकौ पवौ मतौ ॥ 
भ्ररिथिखो परताको तु केचिदन्न प्रचक्षते। 
नतोश्नतौ पद्मकोरौ शिथिलो मणिबन्धयोः । 
सखपाश्वयोः पुरस्ताद्वा पटवाबदन् परे । 
पद्मकोशचकरस्थाने पताकानपरे जगुः ॥ 

हम्मीरः 

पश्वातपुरःसरा 
सेव पश्चातपुरःक्षेषासपरोक्ता पश्चात्पुरःसरा । 

कम्भः 

पाश्चाटी 
प्रोक्ता प्रवृत्तिः पाश्चाली य।विद्धभुजविक्रमा । 
पा्चालाः शारसेनाश्च कःदमीरा वाहिका अपि ॥ 

आौश्ीनरा माद्रकाश्च ये देशा एवमादयः । 
भागीरथीं समारभ्य हिमवसरव॑ताचधिः ॥ 

संश्रितास्ते तु पश्चा प्रवृत्ति समुपाभचिताः। 
भारत्यारभरीप्राया सारोपवचनक्रमा ॥ | 

. वेमभूपालः 

पारा; 

छपद्चमकवगाख्यष्टतवगों रपौ मतौ । 
रष्ाविति च वणानां वि्ञतिः पारसं्ञकाः \। 

सस्वरा सस्ठैनानास्तेऽपि स्युः क्रमव्युत्कमात्। 
तिधा पाटाः पुनर्मनो कूटखण्डविभेदतः।॥ 
मृदङ्गो थोन्धलां भेयां भवत् डमरुके डम् । 
परदे दम्तिवस्यां दो ङ्कटे घडविसेदतः॥ 

इवेरिटे च ठक्षायां शद्खधुरिव च सेद्धेके । ` 
रूजौरुडं च डकस्यां तुन्तकगो घनताखके ॥ 

करटायां तुटमिच्छन्ति मुक्ता्टाक्षरखोजना। 
समानाः सर्वबायेषु रोषः पाटा यथोचिवा; ॥ 

कुम्मः 

पाटकरणम् 
सवैः सात्र पटश्च यत्रोदराहधवौ कृते । 

कमव्यत्यासतो द्वेधा तत्पाटकरण मतम् ॥ 
मोक्षदेवः 



भेदाः 

पारमेदाः 
उद्ोखः पाण्यन्तर् निर्घोषः खण्डकर्वरी । 
द् ण्डहस्तस्समनखो विदुयैमटदस्तङः ॥ 
रेचितो धमर विदयष्टिखासश्चाधेकर्तरी । 
अटमकोसप्तपाणि तु परिव्यस्तकः संज्ञकः ॥\ 
इति षोडरापाटाः स्युः सर्ववाद्योपयोगिनः। 
भ्रायेणेलान् प्रयुञ्जन्ते हुड्कायां मुनीश्वराः ॥ 
सथोद्ाहरणं तेषा वक्ष्ये लक्ष्यपुरस्सरम् । 
रेफश्च भ्रमरः पाण्यन्तरोऽथ दण्डहस्तकः। 
श्रोकण्ठेन समुदिष्टे परं पाटचतुष्टयम् ॥ 

पारवर्णेषु खराः 

एतेषु पाटवणषु खराः सप्त प्रकीर्तिताः । 
छखथडइररउएञओं च वाद्यविदयाविञ्ारदैः॥ 

पार विन्यासभेदाः 
विन्यासमेदाः पाटानां वाद्यन्ते मुरजादिषु । 
जोलावणी च चदय च रेफवश्च छुचुभ्बिनी ॥ 
चारुश्रवणिकाटग्नः परिश्रवणिका ततः । 

सखमप्रहारः छुप चारणीकरणा तथा। 

दण्डहस्तो घननंखस्तानि द्वादङ्ञघाऽवदन् ॥ 

7रभिनपफूत्कारः 
अन्यथ वाभ्यधुः केचित् स्थानित्तयवर्विनाम् । 
स्वराणासुद्धव तेषां मतमत्रःपवण्यते ॥ 

मध्यमे सप्रमेऽभ्यासवश्ञतः पएूल्छृतेरह । 
शरी रवीणासं मूतस्ठरसमाद् भाजनम् ॥ 

स्वराः सममा जायन्ते तारस्यानगता अपि । 
मुःखसयोगसांकस्यमापिते युखरन्धरके ॥ 

टी पापरीयसा चश्चस्त प्रकारं पुरात्तनाः। 

तद्ध.1दनप्रकारेग यद्रन्ध वायते बुपरैः॥ 
तस्मादुत्पद्यते यस्तु स्वरः सिद्धगणो भवेत् । 
विप्रकर्षं तु रन्ध्रघ्य मुखसयोगकतृके ॥ 

मन्द्रस्थानगदानां च स्वराणासुद्धमो भवेत् । 
अ म्यासवटतः केचिद्चत्राद्नकोविदाः || 
लघ्याी व्रत्या वायोस्तीत्राती त्रतयापि च । 
रन्ध्रस्य पूरणाहायोः पूरणेन च वा घ्वनेः ॥ 

८८२ 

कुम्भः 

पाप्यन्तरनिकु्ककः 

प्राप्तोपचययोगेनापचयेनाथ बा कचित् 
एफस्मिन्नेव रन्धेऽपि चित्रं नानाखरोदयम्। 
र्वन्ति किल तत्रास्ति शिमभ्थासस्य दुष्करम् ॥ 

पाठीरक्षणम् 
वितस्तिमाला पाटी स्यायक्चविशविधायिनी । 
एकच्छिद्रा मुखे पच्छचिछिद्रा च स्वरसाधते ॥ 
वेष्टितस्पुपत्रेण खोक पुष्णाति तदुध्वनिः। 
नवाङ्गुखस्य वशस्य पाटः कायः प्रमाणतः ॥ 

षाणिरेचकः 
पाणिकण्टकरीपाद विशेषेण समुद्भवान् । 
त्वरया परितो भान्तियेदा स्याटेसपक्षयोः । 
पयायेण तदा धीरे रादिष्टः पाणिरेचकः । 

पाणिहस्तः- दस्तपारः 
पाणिहस्तो भवेदेष यत्र स्या दिरखाङ्गलिः | 

कुस्मः 

सोमराजदेवः 

सोष्छः 

समपाणिः स्फुरन् वाये इति वायविदो विदुः ॥ 
उरगड दृरगड तगड दरगड़ तगड दगड दगड | 

पाण्यन्त्रः- पारः | 

वक्षोऽङ्गष्ठविनाभूतेः पौनःपुन्येन पीडयेत् । 
वामस्तु ख पुरं हस्तो हस्तपाण्यन्तरस्तद्ा ॥ 

अधाधाङ्गष्हननात् संहतांगुछिचालनात् । 

परे पाण्यन्तरं प्राहुरपरे सवन्यथा जरः ॥ 
सङ्गष्टो दक्षिणो हस्तो हेतुः पाण्यतसरद्धवे । 

विरिष्टा्गलिसच्चारम बाधो पेताडनम् । 
पाण्यन्तरस्य जनकं भिन्नटक्षणया यथा ॥ 

नखर न्वे खेद द । 

पाण्यन्तरनिकुट्कः--हस्तपाटः 
तजेन्यङ्कष्ठपातेन यत्र द्श्चिणहस्ततः । 

सरेफवामहस्तेन कमब्युत्करमयोगतः। 

वाद्यते वाद्ययुक्तो सौ पाण्यन्तरनिङ्कटरकः ।। 

कुम्भः 

कुम्मः 

दां गिड दां खखिटक दां खरि यदाद स्रिखरिदां गिडदां 
म्भः 



बालयुणाः ८८४ वालरन्षणम् 

पात्तगुणाः पातप्रसादनम् 
सौष्ठवे रूपसम्पत्तिश्चारु विस्ती्णकणेता । 
विसारिनेत्रता जिम्बाधरपाकान्तदन्तता ॥। 

सुकम्बुकण्ठता वेतासरख्वामता । 
तन्मध्ये न तस्स्थूलनितम्बकरमोरुता ॥ 

छअत्युच्चपीनस्तनता घनोरुजघनोच्वता ! 
गौरता इयामता वेति तद् ज्ञैः पालगुणा स्मृताः ॥ 

सङ्गीतनारायणे 

रूपयौवनखावण्यमाधु्याणि च सेोष्ठवम् । 
मुखप्रसादः प्रागरभ्य चिश्ाटायतनेत्रता ॥ 

करलावङ्म्सोभित्व तथेव तनुगाच्रतो । 
एते पात्रगुणाः प्रोक्ताः दे।षः स्यात्तद्धिपयेयात् ॥ 

वेमभूपारः 

पातप्रवेररक्रमः 

अथेदानीं तु पात्राणां प्रवेशक्रम उच्यते । 
अ[दावुपोहनं कृत्वा यथा मागे यथा रसम्॥ 

पुरस्ते भण्डव्येगेम्भीरध्वनिश्राकिभिः। 
घु वायां संप्रयुक्तायां प्रस्तुताथानुसारतः ॥ 

अपनीते च नेपथ्ये पत्रिरुत्तममधभ्यमैः । 
वेष्णवस्थानके स्थित्वा कृत्वा वक्षः समुन्नतम् ॥ 

नाद्युक्षिप्त प्रसन्ने च मुजजीषे विधाय च। 
निधाय नामिनिकटे दक्षिण खटकामुखम् ॥ 

तथा वामलताहस्त विधाय विवुक पुनः। 
क्ट्वा च वक्षसश्ेत्राच्चतुरद्गरुतः स्थितम् 

प्रवेशसतु विधातव्यो नानारससमाश्रयः। 
पादोर््षेपस्तु पात्राणां खप्रमाणङ़तो भवेत् ॥ 

स पुनश्च चतुस्ताखो देवानां भूमुजामपि । 
द्विताखो मध्ममानां तु पादोर्षेषः प्रकीर्तितः । 
एकताटग्रमाणोऽसौ काये; सिति च छिक्धिनाम् ॥ 

वेमभूपालः 

पातरप्ररासा 

यरपात्र गात्रविक्षेपे: कोमञेर्बिल सह्ये । 
सुताटेरक्षराणीच प्राद्विरुद्रीतबाधकैः ॥ 

हम्मीरः 

भूषणारेपवसनमाल्पायेः परिशोभितः । 
पात्रप्रसादनं कुयात्तत्तदेश्चानुसारतः ॥ 

वेमभूपाखः 

पठब्ाणाः 

जवत्वं स्थिरता रेखा भ्रमरो दृष्टिर्रमः। 
म्रीतिर्मेधा वचो गीतिः पात्रम्राणा दृञ्च स्प्रताः॥ 

यत्र मध्येन संचेन नैरन्तर्येण वतनम् । 
प्रमाणरेखा उक्ता स्यात् मदनृत्त भचक्षृते ॥ 

पातमण्डनानि 
७, ~ पे षद, € = 

छुङमेररच्चतो ददश्चम्द नध सरोऽथवा । 

पृष्ठतः केशपाञ्चः स्याह्टसत्पुष्पावतसकाः ॥ 

ञ्ची वा लितच वाणी मुक्ताजाटविरानिता। 
भाति सिन्दूरकस्तूरिचन्दानायैर्विरोषतः ॥ 

तन्स्वाञ्जनाम्विते नेत कर्णयोस्ताटपक्तकरे 
कस्तूरीपत्रवह्यङ्को गण्डो कण्ठविरुम्बितम् ॥ 
गरीवायां मोक्तिकाहारावली स्यार्स्नमण्डले | 
न्यस्तसद्रक्तसोवर्णवटये च प्रसृ्टयोः ॥ 

सुक्ष्म कापांसिकं वद छ्कमं वासकन्चुकम् । 
४५ ष । 

वरक्ष्यवासमञ्जीसे पादो देशानुसारतः। 
इत्येतन्मण्डन चन्यसत्रे कुयायथो चितम् ॥ 

मोक्षदेवं 

पात्ररक्षणम् 
सृत्ताधारतया पात्र नत्तेकी प्रोच्यते बुधैः। 
मुग्धे मध्य प्रगस्थ च तत्पात्रं तरिविधं मतम् ॥ 

मुग्धादेः प्रोच्यते र्ष्म योवनच्रितय क्रमात् । 
लीना चारु स्तनाभोगक्रपोखजघनोरुकम् ॥ 

प्रायो निन्नुवनासं च यौवनं प्रथमं मतम्। 
पीनजद्खो रुक पीनकठिनोरुवनस्तनम् ॥ 
संजीवितं मन्मथस्य हती यौवनं बुधाः । 
प्रसन्नोन्मादकरणं श्रीमस्सुरतनेपुणम् ॥ 
स्मरभावेः समृद्ध च त्रितीये यौवनं जगुः । 
यौवने तुयेमथाहूर्मन्दोत्साहमनोयुतम् ॥ 
तज्नराभिमुखे स्लोभाविकट नादतं बुधैः । 
बाट मनोविहीनतवान्न पात्र जनरञ्जन ॥ 

मोक्षदेवः 

= श (न दम ज स 



पादद्वयुकरुट्टिता 

अतिप्रगटभमेतस्मायोवनात्पा्तमुच्यते । 
तज्लराभिमुख ओभाविकलं नाते बुधैः । 
बाटं मनोविहीनत्वान्न पात्र जनरञ्जकम् ॥ 

पादद्रयुञडिता 
एवे पादेयकरृता सा पाद द्यङ्ट्िता । 

एवमिति प।दथितिकुदटितायाः । 

पादपाटभेदाः 
पारस्तु षोडशः प्रोक्तः सारिकावेपुररिश। 
स्वस्तिकास्फुरिता चेव तालोक्षेपो निङुटकः ॥ 
्रदुस्खाङतिकासूत प्रटोक्षेपपुराटिका । 
संमस्वरतिकोल्ारस्तथेद्धे्टकवेष्टिनी । 
प्रादृत्तं च छताक्षेप इयेषां रक्षणं तरवे ॥ 

पाद्रेचेकः 
पाष्ण्यज्गष्ाप्रयोरन्तः बहि सततं नतिः | 

नमनोन्नमनेपेतः मरोस्यते पाद्रे चकः ॥ 
सङ्गीतमुक्ावदी 

पादरेचकरक्षणम् 
पाष्ण्याङ्गषठयोगेमने बहिरन्तश्च सन्ततुम् । 

नासनेबमनोपेतं कथ्यते पादरेचक: ॥ 

पादलोहडी 
एकपाद्प्रयुक्तयमेकपादस्य रोदडी । 

पादय्ितिङडिता 
कुषितः प्रथमः पदः स्थिवन्वाज्गलि्ष्ठतः । 

अन्यस्ततः कुट्टितः स्यासादस्थिति निदिता ॥ 

पारिपाश्वकयोरपसरणक्रमः 
अस्यां प्रयुज्यमानायां पारिपाश्वकयोभेवेत् । 
पश्चिमेनापसरण ततप्रयोगक्रमो यथा: ` 

अ वदित्थस्थानकेन स्थित््ाञ्ितरिरा मनाक् । 
च्वतुर खयुनेशर्वा नाभाविन्यस्य जजेरम् ॥ 

पा्कषेषकुदहटिता 

भरपदवहस्ताभ्यां तुखाबद्विभयात्समम्। 
धाक्षिप्तचायां विक्षेपवेधौ छर्वन् पुरोक्तवत्। 
गच्छेत् पच्पदीं धीरः सविलखसाङ्खचेष्ठितेः ॥ 

विप्रदाखः 

पारिपाश्वकः 

सूत्रधारगुणेरे तेः किच्िन्युनेः समन्वितः । 
मध्यमः पङ्तिः पारिपश्चकः परिकीर्तितः ॥ 

वेमभुषालः 

पावेतीरोचनः -- तारः 

पार्वतीलोचनः पुनः । खौ दौ ठ दौ तनभका। 
| ००॥००७55।।।। 5॥ 

कुम्भः 

पाशक्षेपङ्द्धिता 
पाग्धतथ्च पुरक्षेपात् पाश्क्षेपाख्यक्ुष्टिता । 

ऊम्मः 

याश्चपाणिः- -हस्तपारः 

पाश्चपाणो नखरेण वाद्ये धीरे: प्रवादययते | 
कुम्भः 

पाश्रपाणिः- हस्तपः 

पाश्चपाणो नखमरेण वादय धीरे: प्रवायते ' 

थर र गड धर गड द्ग इदय) 

कुम्भः 

पाशवमण्डरिरक्षणम् 
तौ परताकाङृती पाशचन्यस्तावन्योन्यसंमुखौ । 
पाश्चमण्डछिनावुक्तोबन्येत्वाहूुः स्वपाश्धेयोः ॥ 
भाविद्धभ्रमितभुजौ षमण्डङिनाविति । 
कश्चवत्तेनिकेत्येतो मन्यन्ते सृत्तवेदिनः ॥ 

दग्मीरः 

--मतान्तरे 

केचिरंख्पाश्वेयोरेतावाविद्धभरमितो भुजे । 
पाश्चेमण्डकिनावूचुः कश्चवत्तेनिकेति च ॥ 
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पाश्चमण्डली--दस्तः । 

एतौ हि पाशद्वितये पयायात्समुपागत।। 

पार्वमण्डटिकाहसतः प्रोच्यते मंरतगमे ॥ ` 

कपोतानां च गमने नागानां कन्यकासु च । 

पारर्वमण्डलिकाहस्तः प्रोच्यते भरतादिभिः ॥ 
भरतकल्पर्ता 

पाश्चक्रान्ता-- चारी 

यद्रान्यचरणस्यो सकषेत्रपयेन्तमुद्धतम् । 

चरण धरणीभागे न्यायोदाहतकं यदि । 

एषापि पाश्चोक्रान्तास्या चारी नृत्तविदां मता ॥ 
वेमभूपालः 

पाश्चाभिय्खरक्षणम् 
पार्घाभिमुखमन्वथं पाशर्वखस्यावलोकने । 

हम्मीरः 

पार्षगण्डः(वार्षगण्यः)-- न्यायः 
प्रमिचारः सात्वतवस्पाषगण्डेऽपि ददइयताम् । 

किन्तु दस्तोद्नं तु स्कन्धे वक्षसि वा भवेत् ॥। 

अच्राधिकं स्याद्धमण प्रष्ठतः फकस्य तु । 

सव पादः कृपाणस्य क्रियते वक्षसः स्थले ॥ 
वेभभूपाटः 

पाष्णिविद्धम् 
पार्ष्णिविद्धे भवेरपा््णिरङ्कषकषेपिणी सदा ॥ 

कुम्भः 

पष्णिरङ्ग्ठसंशिष्ठो सदा पादान्तरस्य हि । 
पार्सिणिविद्धं तदा प्रोक्तं सुरिभिः परिकीर्तितम् ॥ 

संगीतमुक्तावरी 

पाष्णी 
यस्याः पाणी पादर्वगते स्थते स्थित्वाथ रेचयेत् 

कुम्भः 

पारिका 
षड़जग्रहांशा सन्यासरा गरिक्ता पाठिका मता । ` 
गानत्ैरगीयते साये कत्िचिदरमकान्विता । 
पारी राटोदितचन्द्रकेखा प्रफुहराजीव सभविेन्रा ॥ 

कुम्भः 

पिद्याचादीनाममिनयः 

पागः--हस्तः 

सुख्यां निकृख्िते शिष्टे तजन्यो पाञ्च ईैरितः। 
अन्योन्यकलहे पादे शखलायां नियुञ्यते ॥ 

भर तकल्पटता 

पिण्डविनिर्णयः 

रक्ताधिक्ये पुरन्ध्री स्याद्रीजाधिक्ये तु पूरुषः । 

तयोः साम्ये भवेच्छीन इति पिण्डविनिणयः | 
सोमराजदेवः 

पिण्डहस्तः-हस्तपाटः 

व्याप्रियेते सभे यत्न रेफदस्तोर्वहस्तको । 
स पिण्डहस्तो विज्ञेयो वाद्यविद्याविशारदैः ॥ 

धरकट धरकर ञ्चे) कुम्भः 

पिण्डीबन्धः 
स चेष्टदेवतारूपानुकारेण स्मरतो बुैः। 
तस्य चेहानुकारेण विधेया चाविपधिता | 
पिण्डाकारेण विज्ञेयः पिण्डीबन्धस्तदा पुनः ॥ 

कुम्भः 

पितामहहस्तः 

सन्दंशस्वलिके भागे चलितो विस्छो श्रदि। 
पितामहे नियुञ्येत रिवेन परिकीतितः ॥ 

भरतक्ल्पल्ता 

पितामदीहस्तः 

भटपद्यः कण्टदे शो कृत्वापि चितो यदि ¦ 
पितामह्या नियु्येत्त कथितो भरतादिभिः ॥ 

भरतकल्परता 

पितहस्तः 
भ्त 6 ~ = णतो तो विपरीतो चेरिपलर्थ विनियुञ्यते । 

भरतकल्यदता 

पिलचादीनामभिनयः 

पिशाचभूतयक्षाद्या अग्रयक्चा भवन्ति ये । 
तेषामभिनयः कायः करणैस्तु यथोचितः ॥ 

वेमभूपालः 



पीटकम् ८८७ 

पीठकम्-नाग्यङ्गम् 
तथाक्षरेण संयुक्तस्तादिगिदिगिरेव च । 
भदो तु समपादश्च दस्तश्नेति कताभिधः। 
सम रिरस्समा दृष्टिः पाठकं चाभिधीयते ॥ 

भ्रतकलखता 

पीरमद॑ः 
कलानासुपदेदोन गोष्ठीदेशे च साधयेत् । 
तञ्ज्ञानामिति निर्दिष्टः पीठमदों मनीषिभिः। 

भङ्रः 

-- उपनायकः 

नायकानुचरो भवुसतुर्यवेष्रपरिच्छदः। 
पीटमदे इति प्रोक्तः किंद्विन्न्ूनस्तु तद् योः ॥ 

यद्रा- 

कयेमाणोऽत्र निदः प्र्यागण्यः समासतः 
मन्तिकागुह्यकोपेतः कटासु च विचक्षणः। 

पुटताटः 

यः षडराठिवणांधरिः स स्यत्सवार्थसिद्धिदः । 
रकितश्च पुटाख्ये च ता श्यङ्गारपोषकः । 
ताले चव पुटे ज्ञेयं गुरुदन्दरं ख्धुषते ॥ 

४ गान्धववेदे 

पुतरीपुत्रहस्तः 
वामदस्ते सपेशीष खगशीष तथोपरि । 
विन्यसेत्त्सुतायां च सुतेऽपि विनियुज्यते ॥ 

भरतक्ल्पत। 

पुरःक्षेपनिङुड्िता 
छितश्चरणः पूव पुरतोऽङ्गर्ष्ठतः । 
स्थापितः फुषटितस्थने पुरः क्षिपनिषुषिता ॥ 

कुम्भः 

युरःक्षेपा 
छच्चितं पादमुरिक्षप्य बेगाद्विस्ताये चेत्पुरः । 
बिन्यसेदवन प्रोक्ता पुरःकषेपाभिधा बुधैः ॥ 

ङम्मः 

पुष्पाञ्जलिः 

पुर्ताल्दुटिता 
पुरस्ताच्च कृता सेव पुरस्तास्लुटिताभिधा । 

कुम्भः 

पुराटिका 
पुरारिका मिथोऽङ्खिम्यामुदतताभ्यां निकृटनात् । 

कुम्भः 

पुरुषरागाः 
भूपाछो भरवश्चैव श्रीरागो फल्पञ्जरः। 
वसन्तो माटवश्चैव बङ्गारो नाटकस्तथा । 
भष्टी रागा इमे धीरः पुरुषा इति सम्मताः॥ ` 

म्ञारसेखरः 

पुरोदण्डम्रमाख्यः 
तियङ्मु्ठि विधायकं पडिदस्थैवचेद्रह्िः । 
अन्तश्च लीयान्यस्मिन् ल्युटिते सेति हस्तयोः ॥ 
पुरस्तात्रस्य्रतियेत्र पयायेण तदीरितम् । 
पुरोदण्डश्रमाख्य तक्चाछयं पूर्वसूरिभिः ॥ 

पुष्पाञ्जलिः 
तत्र पुष्पाञ्जलिः पूवे सुख चाली ततः परम् । 
रागवाक्यानुग उब्दनत्त गुद्धगतिस्तदा ॥ 
रूपाणि च तथा ध्वाडः इन्दचाछिरतः परम् । 
सृडादिशब्द त्ते च शब्दं च जपनर्तनम् ॥ 
ततः सृडादिगीतानां तदथभिनयोचितम् । 
यत्त नानाविधं गीतप्रबन्धानां च नर्तनम् ॥ 
चिन्वुसत्त दषूयृत्त कन्द्राख्यमतः परम् । 
ततो द्रपदसंचे च नृत्तमेषक्रमोऽत्रहि ॥ 

# सङ्गीतुण्तावन्ही देवेन्द्रहृता 

स्थित्वा पाद सरोरुदाप्रनिषमे रेखादिभिः परोञ्ञवला 
सस्थाप्योरुनितम्बर्विबयुगरं संङुठ्च्य जालुद्धयम् । 
दस्ताभ्यां छुसुमाज्ञिं सुङितां धृत्वा स्वनाभ्यां सुदु 
नेभ्रीभाषमुपागता नर पतेर नदी राजते ॥ 

कुस्म 

ततो जबनिकन्तधौ दधानै कुहुमाञजछिम् । 
पात्रं तिष्ठेद पिज्ञाय स्थानक सौषछवाश्चितम् । 

पुष्पाञ्जलकियागसमये पठनश्रोकः । 
निषिद्धेरभ्येतं गिकलितमकरन्दैर्मघुकरैः । 
करेरिन्दोरन्वः छ्ुरितरवसंभिन्नमुकुखम् ॥ 
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विधत्तं संसिद्धि नयसुमगामस्य सरसः । 

प्रकी पुष्पाणां हरिहर्योरञ्जछिरियम् ॥ 
दम्मीरः 

पष्पावरीैणाः 
ततो नैकरसं कायं किञ्चिलछयादिचक्षणः । 

वृतिर्वापि रसो वापि सभावोऽपि प्रयोगतः । 

पुष्पावकीणः कर्तव्याः चितरमास्यानुकारिणा ॥ 

पुस्तरक्षणभ्-जहा्यामिनयः 

तत्र डटविमानादिनास्य यद्यस्रररयते । 

तस्पुस्त इति विज्ञेय स च त्रेधा विधीयते ॥ 

आदिमः सन्धिमस्तव मध्यमो व्याजिमस्ततः । 

अन्तिमो वेष्टिमस्तेषां कमाहक्षणयुच्यते ॥ 

किलिञ्चचर्मवस्तायसन्धानात्तत सन्धिमः । 

सुत्रकषादिभिव्याजेर्निधेत्त व्याजिमं षिदुः । 
जतुसिध्यादिसबन्धात् कथ्यते यस्स वेष्टिमः॥ 

नृत्तरलावटी 

पुमूत्यम् 
पनृस्य ताण्डव प्रोक्तम् । 

सङ्गीतनारायणः 

पूजने एराविष्करणम् 
धनेन विधिना यत्र पूञ्यते रङ्गमण्डलम् । 
तन्राभिवैते राज्यमायुः कीर्तिश्च शश्वती |} 

पूर्णकूटतानसंख्या 
शन्यवेद्ाक्षिनासयवसुनेत्रमिताः स्फुटाः । 
सप्रस्ठराणां पणानां पिण्डसख्येोपजायते ॥ 

(२८२२४०) 

पू्वरङ्कः 
अथप्रङ्कतयः पश्च चतस्रो वृत्तयस्तथा । 
साम्योक्तेस्तु समाबेदयस्तथाभाषाविभाषयोः । 
प्रायः सर्वनाश्िषु कीय्येन्ते संहिता इमे ॥ 

खभङ्र 

पदमागाः कथा चवे परिवर्षर्तथव च । 
छस्मिन् रङ्गं युज्यन्ते पूर्ैरङ्गस्स उच्यते ॥ 

भरतकल्परुता 

पूर्वरञ् विधानम् 

पूवेरङ्गः 
नटेन नटनीयार्थतादात्म्यपदुना स्फुटम् | 
वक्ष्यतेऽमिनेयेः सोऽर्थो यत्र तन्नास्यसुच्यते ॥ 
अभिधत्ते नास्यशव्दस्तखामिग्यञ्चकाप्पुनः । 
वक्तिलक्षणया नस्या जास्यमेतदयं मतम् । 

कृरणेर दहरः स्यान्मृय तेनानुरञ्जितः। 
यतुर्विघैरभिनयेरनिष्पन्न नृदयसु्यते ॥ 
छमिधत्ते नृयज्छब्दोऽमिनय व्यङ्गयमस्य तु । 
आह खक्षणया तस्मादुभयं नृखमुच्यते ॥ 

नास्यङव्दस्यामिनये नृखश्चब्दस्य सद्रसे । 
वृत्तिरक्षणया तस्मादुभाभ्यामुभयमग्रहः ॥ 

सदया रसात्मकस्यास् प्रयोगः प्रचुरेक्षिते । 
विधिना ये च रक्षयन्ति पूर्वरङ्गः स उच्यते ॥ 

रक्षयन्ति येन तत्कमं रङ्ग तोयंधिकाशचितप् । 
पूर्वोऽस् भागो विदरद्धः पूर्वरङ्ग निग्यते ॥ 
सुत्रधारप्वेज्ञाथांस्तथोत्पलयादिका ध्रुवाः । 
उपोहटनेन रहिताः करियास्तेनानुरञ्चिताः। 
पूर्वरङ्गे प्रयुज्यन्त इति पूर्॑रङ्गविचारगीः ॥ 

वि्रदासः 

पूवेरङ्गभेदाः 
प्वतुरश्रस्ञ्यश्रो मिश्रः स्यादय भिद्यते तिधः। 
शाद्धश्चित्र इति दधा हि सेदोऽप्ययमिष्यते ॥ 

करणैर द्गहारेश्च रहितं श्रद्ध उच्यते । 
मिलितस्तेश्चितहेतुशित् इत्युच्यते बुधः ॥ 

| किप्रदासः 

प्वैरङ्विधानम् 
ङतो द्विद्िकता, राक्चेककटं च्रिकर्तु छम् । 
प्रत्येकं चरणेष्वत् छयत्रित्तयमेव च ॥ 

परिवततीस्तु चस्वारस्तेषामाय. लिते ख्ये । 
दारिता कानां स्याह्यये मध्येः द्वितीयकः ॥ 

सोऽपि तावत्करस्तावान् तृतीयोऽपि कर्स्ततः। 
तावनिव चतुर्थस्तु परं स स्याद् द्रते लये ॥ 

ध्रवेयं चतुरश्रस्यादस्यां पाछितरयं भवेत् । 

सश्निपातैश्चतुभिः स्यात्परिबतं इरैककः ।। 

प्रथमे वा द्वितीये वा तृतीये सन्िपातके। 
ूर्वस्मिन्परिवतेऽवर बाद्यमाण्डप्ि्रहः ॥ 
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सूत्रधारभ्रवेरोऽब तीये परिवर्तक । 
तरपारिपाचर्वको स्यातां सथ॒ङ्कारकजर्जसे ॥ 
स पुष्पाञ्जलयः जुह्वस्राः सुमनसख्यः। 
कत मङ्गल संस्कारा बेष्णवस्यानक स्थिताः ॥ 
प्रविशेयुस्ततः सूत्रधारः पश्ठपदीं ब्रजेत् । 
दक्षिण चरण पाश्वौक्रान्तचा्यो समारिक्षपन् ॥ 
तालखलये ततस्सुच्या वाम चरणमाक्षिपेत् । 
सदयः सूत्रधारोऽथ गर्वा पच्वपदीं गनैः ॥ 
रङ्गमध्ये पुष्पमोक्षे; पूजयेतद्य सम्भवम् । 
नमस्कृयात्ततो देवं मनोवादायकर्मभिः। 
कलाभिः स्यात् षोडशभिः प्प प्रवेशनम् । 
पुष्पाञ्जलिविमेक्षे तु कटाषट्कमुदीरितम् ॥ 
तावतेव तु कारे तदितीयपरिवर्वक्रं |. 
नमस्काय देवतानां तृतीय परिवर्तक ॥ 

भाक्रमेन्मण्डलं पूण दक्षिण पादमुद्धरन् । 
सूच्यासल्ये च दक्ष च विददक्षिणहेतुकम् ? 
सूच्येते च प्रकुर्षत मण्डलस्य प्रदक्षिणम् ॥ 

कुम्भः 

पूर्वरङ्ग स्थितिः 

छत्याटोकनतस्परे नरपतौ श्रीसूल्धारः छती 
नीट्तरा चीनपरीर तञ्नवनिका मध्ये नदीमुत्तमाम्। 

रागाखाण्मद् कतार चनां रम्यां समवेदिनीं 
संपायारभ्ीं दरुतं किल नयेदन्तः परीं दूरतः ॥ 

कुम्म्ः 

गवरङ्गाङ्गम् 
अ थाभिघस्यते सम्यक् पूर्वरह्वाङ्गसङ्हम् । 
प्रलयादहारोऽवतरणमाश्राबणारस्भव्रक्रपाणी च। 
परिघरनाथ संघोटनाथ मागसारितं च । 
आसारितोत्थापिन्यी नान्दीशुष्कावकृष्टाह्ाः ॥ 

रज्ञद्वारं चारीं सेव महत्पर्विका तरिगतम । 
प्रस्तावनेति कथि वान्ये तान्यङ्गानि भारते पूर्वः ॥ 
अद्ध रेभिरिहा ही निष्पन्नः पूर्वरङ्गोऽयम्। 
तेभ्यो चैवाभिन्नो भिन्नोऽपि प्रेक्षते कऋवित्सद्धिः ॥ 

उत्थापनीप्रयोगे प्राधान्येनोपकल्पते । 

म्रत्याहाराद्यय याता प्राच्योदीच्या गतामल। 

खच्राश्रावणकाद यदङ्गषट्कं कमेणोक्तम् ॥ 

पेरणिः 

देवस्तवार्थमपदं षदबद्धं वा द्विधा तदुदिष्टम । 
अपद् तत्र तु गीतं निर्मीतिं कीर्वितं तच्च ॥ 
यत्पदबद्धे गीते तदेवभ्रीतिद् बिग तम् । 
तस्माद् नचद्ध प्रयोज्य माश्रवणादिस्तु ॥ 
प्रयाणे तु बहिमीतमन्तभेवनिकागतैः । 
तन्त्रीभाण्डक्रत तञ्जञै प्रयोक्तव्यमतन्द्रितैः ॥ 
ततो जवनिकां हित्वा समस्तक्ुतपैः सह । 
खखयपण्यक्ृतानि स्युः पूर्वरङ्गाङ्गकानि तु ॥ 
ततः पुनः प्रयोक्तात्र मन्ध्रकादेसतु मध्यतः । 
प्रयोज्यं किच्िदेकं तु वधमानमथापि वा ।! 
पूर्वरङ्गे युञ्जीत ततोऽन्याङ्गसमुचयम् । कुम्भः 

पूेरद्धाङ्गमेदाः 
प्रयोक्तन्यश्च साङ्गोऽयं तद ङ्गान्यभिदध्महे। 
प्रयाहदायोऽवतरण ततश्चाश्रावणा मता ॥ 

आरम्भः स्याद्रक्रपाणिस्ततश्च परिघटना । 
सद्कट्ना ततो मागासारितासारिते तया ॥ 
उत्यापना परीवर्त नान्दी शुष्कापकृष्टका । 
रङ्गद्वारं वतश्चारी महाचरीति तै ततः। 

प्रस्तावनेति भरतः क्रमदुददिश्चन्मुनिः ॥ 
विप्रदास 

पृष्ठटुरिता 
कुदितश्चरणः प्रे टुटितोऽङ्कलिष्र्ठतः। 

पुनश्च कुषितः साने सा प्रष्ठलरिताभिधा ॥ 
कुम्भः 

पृष्ठोत्तानतलम् 
भूटग्नाङ्गविग्रषठोऽङ्खिः पश्चादे कोऽपरः पुरः । 

समः प्रठत्तानतखमिति शास्त्र वि चक्षणेः ॥ 
सन्नीतमुक्तावटी देवेन््रक्ृता 

पष्टोत्तानतलम् | 
भूमिग्नाङ्गली प्रष्ठः पश्चात्पादस्तथककः | 

परः समो यत्रपादः प्रष्ठत्तानतर हि तत् ॥ कम्म: 

पेरणिः _ 
दक्षः कास् सवासु सभाजनमनोहराः। 
सुरेखो नृयञासज्ञश्चण्डः शारीरपेडटः। 
सभावरससयुक्तो यो नृयेत स पेरणिः॥ कुम्भः 



[: 

परणिः- ताण्डवम् 
पेरणिर्वर्तहूपं च ताण्डवं द्विविधं मनम् । 
अङद्गविक्षेप .....-... स्य तथोभिनयरूर्यता । 
एवं सा पेरणिस्तस्याः साङ्गदे शीति लसेकतः ॥ 

पेरणिपद्धतिः 
अथ पेरणितः सम्यग्वक्षय पद्धतिटश्रणप् । 
सेप्रदायविदो रङ्गभूमिदेरमरपागतःः ॥ 
गेण्डलीविधिवचाच्र षुयेर्विधिः धिधीतनः १। 
गम्भीरध्वनिमातोयव।दनं मिठिताश्च ते॥ 

ततो विरुभ्बितख्य रिगोण्यट्वणाश्नयम् । 

पाटत्रयं वादयेयुर्दिर्निस्सारुतालतः ॥ 

ततो विद्धतवाग्बेषभूषेो र्भुव विरोत्। 

मोदकः प्राउयदास्थिकर सस्तस्मिन् प्रनृयति ॥ 

रिमोण्योपश्षमेनाथ प्रनृयन् पेरणी विशत् । 

ततः शान्तेषु वायेषु सद ताखघरेः परम ॥ 

गारुगौ बाद्ययमानेऽथ तारे निपुणवादकौ । 

यद्रा सरस्वतीकण्ठाभरणे मदंटादितः। 
मनोर ताखरसे ध्वनो च व्याप्निमृच्छति ॥ 

चेरणी प्रारभेन्नास्य घधेरान् पूरवसूचितान । 
सतो निबद्धे कविते गूढे ब्र्णसरेण वा ॥ 

निस्सारुणा च तालेन विषमे नृयमा चरेत् । 

नयन् सारगसूडेन रेखां च स्थापनं तथा । 

हतवा च वहनीं गीतवर्वने दश्ञेयेत्करमान् ॥ 

विषम च प्रहारेणानुगमाभोगवादने । 

कवि धरान प्रकुरुत तथा भ।वाश्नरयानपि । 

सोकम्नागौचचसारेण ततोऽनम्यानापि दश्ेयेत् ॥ 

पोरुषभेदाः 
दतःपरं सन््वमेदारपोरुषानभिदभ्महे । 

जेमा बिरसो माधुय गाम्भीय धयैमेव च। 
तेजो करितमैदायैमियतेऽध प्रकीर्तिताः ॥ 

वैरुषरसप्रेमविसासग्रबन्धः 
विजयानन्दतालेन भौरीरामो विसच्यते। 

पटा पाटाः स्वरास्तेनाः लीखानायकसभवाः ॥ 

८९० 

दुमङ्रः 

कुम्भः 

मेमभूपालः 

प्रच्छेदकः 

शकारे दैःशिकीरीतो कामतृत्चिपुरस्सराः 
कामिनीदहदासनामःय प्रबन्धः श्रीपतेः भियः।। 

रागे कर्णाटवगाटे सपे रुषरसात्परः। 
म्ना विलासनामाय प्रबन्यो माधवपियः॥ 

कुम्मः 

ग्रकटस्मरयीबना- नायिका 
विधाय हदि या कान्तं कान्तेय गमयन्तितम् | 
रमेत जन्मनान्दष्िः प्रकटस्मरयवना ॥ 

दयुभङ्रः 

रकषेप्यारोप्ययोटेक्षणम् 
पञ्चेप्यमुच्यते तच्ज्भूघणे नू पुरादि यत्| 
भूषण यच्च हारादि तदारोप्यमिति स्मृतम् । 

वेमभुपाल ड 

प्रगन्भवचना--नायिका 

कान्ते कचाव्वटमिखत्करपद्ट वान्ते 
किच्ित्तिरोऽख्िनमुग्वी करमुशिक्षपन्ती ! 

मामङ्क न स्पा विटेति रेति कोपा- 
दी षसप्रगस्मवचना वचन व्यनक्ति।॥ 

सुमङ्गरः 

प्रचाराः 

उत्तानश्च नतः पाश्वेगोऽग्रगोऽघस्तलस्तथा । 
स्वसम्मुगवं तटश्चो््वमुग्बोऽयोदनस्तथा |! 

पराङ्मुख पाश्रतछः सम्मुवश्चाप्रतस्तलः | 
उर्ध्वगोऽपरोरतः पारर्वगताऽन्ये पर्वतो मुखः | 

एते प्वदरवात प्रचाराः करसंश्रयाः । 
नाश्रैव व्यक्तरक्ष्माणो न ततो क्षिता; प्रथक् ॥ 

कुम्भः 

---स्थायक्ः 

स्थित्वा ग्थिरेवा स्वरेष्वादावेकैकस्मिन् द्वयोद्ेयोः । 
रिष त्रिष््रथवा यस्य प्रचारः सथायकस्त्वसी ॥ 

कुम्भः 

म्रकेदकः- खसः 
भन्यासक्तं पतिं मत्वा प्रमविच्छेदमन्युना । 
वीणापुरःसरं गान स्ियाः प्रच्छेदको मतः। 

सवव ~ 

= 
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यद्रा- 
कान्तेऽन्यनायिकासक्ते पुमातुम्रासमर्पितः। 
मानमन्युर्मनसरासकरी प्रच्छेदको म्तः ॥ 

रमङ्करः 

च्छेदको भवेद्यत्र ऽ्योरस्नासताप विह्वलाः । 
कामिन्यो यान्ति निर्ब्रीडः सापराधानपि प्रियान् । 
नार्य पुभावभूयिषट समटृत्तविभूषितम् ॥ नृत्तरन्नावरी 

ग्रतापललितः 
प्रतापरणितः प्रोक्त इद्राहे स्ानदशैनात् । 
अनेकगमकोद्भूतः प्रनूतगमक्रा मतः ॥ 
अस्यस्तु गमकः छरैः स्यादस्पगमक्ामिधः । 

मेखापक्रेन सन्यक्तो श्च. म्बडः स्यात्रिधातुकः ॥ 

त्रिधातुकाल्पगमकेः सुकरेदष्कराः परे । 
सप्रेति कथिता भेदास्ताले गार्गिनामनि ॥ | 

मोक्षदेवः 

प्रतापवधनरक्षणम् 
पटैः स्वरैः पदेस्तेमेरविंरुदैश्चान्वितो रसैः 
ग्रतापवपेनो वीरे पाटन्यासेन गीयते ॥ 

सोमराजदेवः 

प्रतितालः 
छाटदेरोद्धवं गीते प्रतिताटं बुधा विदुः । 
ययोरन्योन्यव चने यथा बादरतान हि॥ 

पडितारमिति प्रायः प्रवदन्ति बुधा जनाः । 
तदादि प्रतितालेन गीतस्सबन्धिताटकः । 

तस्येव प्रतितालेन प्रथम पल्वे मतम् । 
नातिदीधं नाति खर्व 
मध्ये न्यासस्ततो मन्द्रन्यासः स्यात्पदे पुनः । 
भारतीव्ृ्तिमाभरिय पादय समन्वितम् ॥ 

नर्तन तु .-- ~. नामवाद्य चक्रायुधं भवेत् । 
शाहु --. .:- --. पि पाटवर्णानुबादि च। 
ठ्यतिरिक्तविङम्बाभ्यां ठ्याभ्यां नयने भवेत् ॥ 

सङ्गीतसूर्योदयः 

प्रतिमण्टकाः 
तारश्च भ्रमरञ्रैव् विच।रः कुन्द संज्ञकः । 
चत्वारः कथिताश्वेते प्रतिमण्ठस्तु शम्भुना ॥ 

। गान्धर्वैवेदे 

परयन्तरम् 

प्रतियुखररक्षणम् 
मुखरिणो मनोऽधीनः पोः प्रतिमुखरी । 

मोक्षदेवः 

प्रतिब्तिः 
यस्मन्नानागते पूर्वेरुदरितमपोहनम्। 
प्रतिवस्तु तदघ्ुत्तिरिति केचन मन्वते ॥ 

कुम्मः 

प्रतिशीषम् 
श्निग्धेन बिल्वकष्ठेन प्रतिरीरषोपयोगिनी । 
द्ात्रिशदङ्गंखा कार्या घटदीचीरसमाश्रया ॥ 
न स्थूला न छशा नेव मृद्धी न कठिना तथा । 
आच्छादयेत् बिर्वकस्पा द्रवरद्रेधीरफैरिमाम् ॥ 
मृद्रातपने संसोष्योऽसो पुननास्यवेदिभिः। 
तस्यां छलाटपयेन्ते कायं कोणत्रयं बुधैः ॥ 
र्खटपद्रकतेणं तु विदधीत षडङ्गलम्। 
अथाङ्कलप्रमाणे तु कटयोरुमयोरपि ॥ 
कटान्ते च्युङ्कुले कायं तथा स्या्कर्णरन्ध्रकम्। 
भवटो कोणक छु्यास्सु समे दादञ्चाङ्गलम् ॥ 
तदृध्वे मुकुटः कार्यो नानारनविचिन्नितः। 
प्रवीणरित्पकश्चित्रो बहुरूपोपञोभितः। 
एवे नाशम विधातञ्यं नास्यन्ञे प्रतिशीर्षकम् ॥ 

वेमभूपालः 

प्रतयक्षाप्रलयक्षाणामभिनयः 
प्रयक्षांस्तानभिनयेदुद्रेगभयविस्मयैः । 
भ्रणामकरणेरदेवान् प्रयक्षस्तु प्रदशयत् ॥ 
धः यक्षानभिनयेत्चिहिर ङ्गविचेष्ठितेः । 
निरूपणीय युञ्याश्च गुरवश्च प्रणामतः ॥ 
विटधूर्तजनाश्वेव सुखी परमभाजनं । 
परिमण्डलिताख्येन हस्तेनेव प्रदरेयेत् 

वेमभूपालः 

प्रत्यन्तरम् 
उदिष्टकस्तु रागादौ किच्िदाधिक्यचिन्तितम् । 
तद्धातुममुनिष्पन्न प्रयन्तरमितीरितम् | 
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ध्तय् 

प्त्यायतम् 
प्रयायत मनाहतम् । 

रत्याहाररक्षणम् 
आतोद्ानां प्रविन्यासः प्रयाहारः स चेटशः। 
्राद्धखः स्यान्मीरजिको रद्गात्पञश्चिमदेशतः ॥ 

गान्धांचायेक्तो याम्य रङ्कस्य स्याटुद्ख्तरलः। 

मागं देींचयो वेत्तिस गन्धर्वा विधीयते ।। 

गान्धर्वरिक्षा्ु्लो गान्धरवाचाये उच्यते । 

वामेन वैणिकस्तस्य दक्षे सौवरिको भवेत्| 

प्रथमक्रसः 

विधाय भ्रमी काञ्ित्संदतस्थानके स्थिता । 
अर्पटवसनज्ञो च कृत्वाराखकरो क्रमात् ॥ 

यन्राह्वी तत्र ते नीत्वा युगपत्करमतोऽपि वा । 

छक विधुन्वती चित्र सचारीगुरुताविव ॥ 

सत्स्यप्रहाथ बकवत्छृत्वा मुश्कुखहस्तकम् । 
मन्द मन्द् पुरस्ताच्च पश्चाच्च प्रपदेन या। 
याति यस्मिन् कासे सा विज्ञेया प्रथमामिधा। 

प्रथमकलासमभेदः 

कट्यां वास विधायाथ सखद्ग दक्षिणे करम् | 
कृत्वाप चन्द्रमास्ते चेत्सकम्पं भेद आदिमः ॥ 

म्रथमद्वितीयप्टवौ 
त्निपताकौ पताके वा नाभौ कृत्वा करो ततः। 
प्रयाति पद्धथां पश्चाशेत्तारस्यानुगुणं यदा ॥ 

तदायमाय भेदः स्यासप्टवस्य मुनिसंमतः। 
त्रिपताको करो कृरवा वामपादं पुर सरम् ॥ 
स्तेन काममेव स्याघुमानेन वामतः । 
गत्वा तत्रासन कृत्वा समे विषममेव वा ॥ 
तततः स्थानात्समुप्टुय गच्छेचेततुस्यपादिकाम् । 
मण्डूकस्य द्वितीयोऽयं भेदः परोक्तस्तद। बुधैः ॥ 

८९ 

गरतक्ल्परूता 

पिप्रदास इ 

कुम्भः 

कुम्भः 

कुम्भः 

पवन्धाङ्ञानि 

ग्रथमषताक्य् 

पताकं वामहसत तु नीत्वा दक्षिणकणेगम् | 
दक्ष पुन कटी वामां वामजङ्घा तथाविधाम्।। 
एतद्रिपययाद्धसदरनद्रे कृत्वा ततोऽनु च । 
मुग्वसमुखमानयो मत्फद्यो भेद इष्यते | 

त्रुम्मः 

प्रधपवोघनखशूपम् ॥ 
लीनाधरस्तनामोगक्रपोखजघनोरकम् | 
सुरतं प्रति सोत्साहं प्रथमं योवनं मतम् ॥ 

दम्मीरः 

म्रथमर्हसः 
मकरं दक्ष पाश्चसय पताकं वामहस्तकम् । 

पुरतो यत्र हंसीव यायाद्धेदः स भादिसः ॥ 
म्भः 

प्रधानगुणाः 
ताखो मृदङ्गस्तन्त्री च कचिदे केकञ्चः कचित् | 
युग्मीभूय प्रधानस्य गुणाः सर्वव्यपेक्षया । 
षट् धघुवाः क्रेमतोऽत्र स्युः प्रघान्ये त्रितयस्य तु॥ 

कम्भः 

प्रपषन्यः 
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चतुर्भिधातुभिबेद्धः षड्भिर द्कर्मनोदरः। 
गीतदास्त्रविदग्धेन प्रबन्धः स प्रकीर्तितः ।। 

प्नन्धरक्षणम् 
चतुर्भिः पञ्मिः षड्भिः स्वररागनिरूपणम् | 

भरतक्ल्पख्ता 

चतुभि धातुभियस्मादङ्गेः षद्भिः प्रवध्यते । 
प्रबन्धः प्रोच्यते तस्माद्रीतवियाविज्ञारदैः ॥ 

| मोक्षदेवः 

प्रबन्धाङ्ानि 
प्रबन्धस्य षडङ्गानि स्वरस्ताङस्तथा पदम् । 
तेन: पारश विरुदे कमादक्ष्म'मिदध्महे ॥ 

कुम्भः 

प्रदन्धस्य षडङ्गानि स्वच्छायाविरुूदं पद्म् । 
तेन्नाकरं च वाक्य च प्रवन्धः पुरुषो भवेत् । 
भवन्त्येव षडङ्गानि मङ्गखान्ते प्रयुज्यते ॥ 

भर्तकल्पकता 

नव -्न--------------- 



अवन्यावयवाः 

श्रन्पावयवाः 

प्रबन्धावयवो धातुः स चतुधौ निगयते । 
उद्राहः प्रथमस्तत ततो मेखापकधरवे ॥ 

आभोगश्चिति तेषां च क्रमाहक्ष्माभिदध्महे । 
रद्राहः प्रथमे भागस्ततो मेलापकः स्मरतः । 
भुबस्वाच धवः पञ्चादाभोगस्त्वन्तिमे मतः ॥ 

ग्रमोदरक्षणम् 
स्वरे; पदेश्च पटश्च तेन्नकेस्ताखसंयुतः। 
प्रमोदाख्यः प्रबन्धोऽयं प्रमोदजननः सदा ॥ 

प्रयोगः 
ध्रवेन च प्रवेशो स्तः खश्वनस्छेटकामिषे । 

वस्तुप्रयोगप्रकृतिं रस भावमृतु वयः ॥ 

देशो काछमवस्थां च ज्ञात्वा तत्तद्विधा घरवा । 
प्रयोक्तव्या प्रयोगज्ञैः प्रयोगः पुनरुच्यते ॥ 

प्रयोगरक्षणम् 
धादौ गीतमथो वाद्यं ततो नृत्तं च योजयेत् । 
एतेषां मेखन यत्तु स प्रयोग उदाहतः ।। 

प्रयोचकम् 
भ्ररोचक॑ं च कर्तव्यं गुरप्रायोऽक्षरान्वितम्। 
यथाक्षरेण तयश्रेण सन्निपतिस्तथाष्टभिः । 
विविधेककसंयुक्तं कशिकीजातिमाभितम् ॥ 

प्ररोचना 
प्रकृतस्यैव कायेस्य सिद्धसवस्यानुसु चकम् । 
उपायोपेयभवेन कयेसिद्धिन्यपाश्रयम् ॥ 

कविनामन्नालङ्कतं च वाक्ये यत्र प्रयुज्यते । 
सा स्याखयोचना नाम वस्तुप्रसावनाभिधा ॥ 

ग्रविचाररक्षणम् 
याः प्रकृष्टा विचित्राश्च गतयस्सपरिक्रमाः । 
त एव प्रविचाराः स्युः उस्त्रमोक्षणगोचराः ॥ 

दम्मीरः 

सोभराजदेबः 
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वेमभूपार; 

वेमभूपारः 

नाय्यकशाख्न 

क के 

विभ्रदासः 

प्रसन्नः 

प्रविचारविधिः 
भारते निगदिताः प्रविचाराः शष्त्रमोक्षणविचारगोचराः। 
वामक्रेन वि शरूयात्फलकान्तं दक्षिणेन तु कपाणगमादरात्॥ 
तो करावुपस्तौ विनिधाया्षिप्यतौ च तत एव रिक्षितः। 
श्रामणे च फटकस्य विदध्यात्तभयोराय सपादर्वयोः ॥ 
ध्रामयेच्च परितः शिरसस्ततखद्चिम स्वथ रिरःकपोखयोः। 
अन्तरा च सणि बन्धतस्तयोटं्टयेच्च विधिना प्रयक्नवान् ॥ 
श्राप्रण च फरकस्य वरिद्भ्यात्सञ्नमेदुपरिमस्तकं यथा| 
भारते विधिरय मुहूसहुः शस्त्रपात्त उचितः कटीतटे ॥ 

कुम्मनः 

प्रवृत्तयः 

नानाविधा देश्चभाषावेषाचारा यथोचितम् । 
प्रबतयन्ति ज्यापाराः प्रवृत्तिः सा प्रकीर्तिता ॥ 

वेमभूपालः 

प्रवृत्ति मेदाः 
दक्षिणाया तथावन्ती प्राक्चाली चोद् मागधी । 
इत्येषा नास्यचतुरेश्चतरधां परिकीर्तिता ॥ 

चेम भूपाः 

्वृत्तिमेदयिचारः 
न तु देश्चास्तु बहवो ट श्यन्ते धरणीतले । 
चतुर्विधत्वमेतेषां कथ ङोरं प्रतीयते ॥ 
अत्रोच्यते बहुविधा देशाः सन्तु तथापि यत्| 

` लोकालुकरणे नास्य चतुवरेत्तिस माश्रयम् | 
अतस्तद्टिषयत्वेन चतस्रः स्युः प्रव्रत्तयः ॥ 

वेमभूपालः 

प्रवेश्चः--करमानम् 

भथ चाुय्वने ज्ञेयं प्रवेशाख्यमधस्तख्म् । 
दत्तिः 

प्रवेशकः 
असूचितस्य पात्रस्य प्रवेशो नैव दश्यते । 
ततः अधानपात्राणां सूचकः स्यारप्रवेसकः ॥ 

शुभ्रः 

ग्रसनः 

शङ्गाराद्धतहास्येषु प्रसन्नो निर्मले मतः। 

कुम्भः 



मध्यः ८९४ 

प्रचनमल्यः 

प्रसन्नमध्यो मध्ये तु प्रसन्नः स्यादुदाहतः। 
नारथशाच्े 

प्र्तननान्तः 

ठ्यस्तोश्वारिव एवैष प्रसन्नान्तो विधीयते । 
नाय्यरास्त् 

प्रसनाद्यन्तः 

प्रसन्न पूर्वमुच्चाये शनेः सन्दीपयेत्वखरम् । 
प्रसन्नादीभेवेदेवं प्रसन्न(न्तो विखोमतः। 
एव प्रसन्नमध्यश्च प्रसन्नाद्यन्त एवं च ॥ 

दत्तिरः 

प्रसन्नादिः 

कमेणोदी पितो यः स्यासप्रसननादिः स कथ्यते । 
नव्यश्ा्र 

प्रष॒नाद्यन्तः 

आद्यन्तयोः प्रसमनासरसन्नाद्यन्त इष्यते । ̀ 
| नाघ्यञ्ाल्ञ 

प्रसदः 

प्रसन्नान्तः स्वरो यत प्रसादः स तु सक्ितः। 
नाय्यक्षासे 

प्रसारितम्-दस्तप्राणः 
प्रसारितमिति ख्यातमङ्गुलीनां प्रसारणात्। 

भरतकत्पङ्ता 

प्रसारी 
प्रीवां तु भामयन् यस्तु प्रसारी कथ्यते बुधैः । 

भरतकल्यर्ता 

प्रसृतः 

दीषेः सक्चब्दनिष्करान्ते घाणतः प्रसतो मरत्। 
प्रसत: प्रसरान्कितः॥ 

कुम्भः 

प्राक्रतपास्यमेदाः 

प्रस्ताचना 

प्रकृतं यद्धवेत्कय तस्य सिद्धत्वसुचकषम् । 
सिध्दयुपायसमायुक्तं कवेनांमानुकीर्तनम् । 
वाक्यं प्रयुज्यते यत्र सा स्यासरस्तावनेदिता ॥ 

विप्रदासः 

प्रथानलक्षणम् 
` केरिकीनरत्तिबहुट बहुताखलयान्वितम् । 
दासादिनायकं ग्यङ्क दासीनायिकमेद च | 

सीधुपानादिसयुक्तं तथा हीनोपनायकम्। 
विटश्ङ्गारसंयुक्तं प्रस्थानमिति कीर्तितम् ॥ 

ययमङ्करः 

प्रहसनम्-रूपकम 
श्वङ्गारहास्यबहुरं रान्यद्धतरसान्वितम्। 
ठ्यक्तमारभदीदहीनं प्राह प्रहसनं मुनिः ॥ 

प्रहस्यते अनेनेति भवेत्प्रह मन त्विदम् | 
शुद्ध च वितं चेव संकीर्णमिति तदष्टधा ॥ 

समङ्रः 

प्रहारः पाटः 

प्रहारपाट निष्पत्तिस्तलाङ्कष्ठामिषा ततः। 

यथा - 

डंद्रांरधोदिगि तिगिदा - क्टिधों धो।॥ 
कुम्भः 

प्राद्रत्जातयः 

दाक्षिणात्या महाराष्ट बाहीकी चाधैमागधी । 
आवन्तिका तथा प्राच्यो षोढा प्रातजातयः ॥ 

यभङ्करः; 

्राकृतनृत्तरक्षणम् 
इदानीं प्रकतं नृत्त यथाटक्षणमुच्यते । 
भवेद्धावाश्रय नृ पदाथोभिनयात्मकम् ॥ 

गातरविक्षेपणार्थस्वान्नृत्ते बहुरमाङ्िकम्। 
विविधेन विरासेन क्षेपो विक्षेप उच्यते ॥ 

वरत्तरनावदी 

प्रा तपाडयमेदाः 
अथ च प्राकृतं पाल्य ्रिविध परिकीर्तितम् । 
तद्धव तस्समं देइयमिति तष्टक्षण पुनः 
त्रेविक्रमादिशास्त्रेषु बोद्धव्ये बुद्धिज्ारिमिः॥ वेमभूपालः; 



प्रृते गुरोः द्घोश्च विधानम् 

प्राकृते गुरोः रघो विधानम् 
ड ई एहि पदान्ते च कघुत्वं प्राकृते गुरोः । 
पदमध्येऽथापन्रयो हहे उ ए सद्ा रघुः॥ 

ग्राणसंभवे रत्यादिविकाराः 
अथ चेन्यतिरेकस्ते तेभ्यस्तेषामिमे यथा| 
रयादयश्ित्तवृत्तिर्निवंदातपूर्वमेव तु ॥ 

निवेदनं प्रकुर्वन्ति ततः प्राणमथान्तरम्। 

तन्मांसविश्वकूपाभ्या सय कटुषयन्यतः १॥ 

अन्तःकरणसयस्य वायुराश्रय्ता गतः | 
कोधादया अपि टरयन्ते विकाराः प्राणसम्भवाः॥ 

प्राणसूत्रपरिप्रोते संविदभ्यासचिच्निते। 
विकारो जायते देहे तव चिस्प्रययेन च ॥ 

इलयादिरप्र सरणस्य विभावः प्राणभूमिकमम् । 
भरनुदिष्ठाय सहसाप्तमेति स यदा पुनः ¦ 

` परामञ्ञाहक्षणायामव्धानघुरं भवेत् ॥ 

प्रातरमताश्ननम् 
या सुचनाय रसभ वविरो र्तः 

प्रस्तावेन पुरतो वितता विभाति, 

तोयैत्रयामृतनिधानपिधानकस्पा 
सा सर्वदा जदनिकस्तु मुद् नृपाणम् ॥ 

प्रावृटकाराभिनयः 
शिखण्डिमिस्ताण्डवित. आदरः सेन्द्रगोपङेः 
गर्जितैरपि मेधानां धारानिष्पतनेरपि । 
मु्ुटैरपि नीपानां प्रावृष संप्रदेयेत् ॥ 

मोष्चदेवः 

हम्मीरः 

वेमभूपाखः 

प्रवृतम् 
उद्धलय चरणौ मूर्विरेछिता वङिता भवेन् । 
यज ततप्राबतं हेयं कामकलिनिबन्धनम्॥ 

प्रविशिरी 
नानार्थरसार्थयुक्ता चणां या गीयते प्रवेडोषु | 
परवेशिकीतुनाप्ना निज्ञेया स। प्रजा तज्जः ॥ 

नारथशाखे 

, कुभ्मः 

८९५ पुक्कसः 

--विधियोगः 

गाने च रोदने चेव सम्ध्मव्रक्षणे तथा । 
उत्पाते विस्मये कायां सेव प्रावेरिकी ध्रुवा ॥ 

वेमभूपालः 

्ह्वोलितः 
गतागतप्रवृत्तो यः स प्रद्धोकित इष्यते । 

नार यशाल्रे 

फूत्कृतिगुणाः 
नैवभ्यैपोताचापि सुखरत्व च रीघ्ता १। 
माधुयेमपि पञ्चामी पूत्कृतेस्तु गुणा मताः ॥ 

सङ्गीतनारायणे 

पररणा _ ताण्डवम् 
भअद्गवबाहूस्यविक्षेपं तथामिनयसुन्यता । 
यत्र सा प्रेरणा प्रोक्ता महादेश्ी ति खोकतः। 
प्रेरणा बहुटूषे च तदेव ताण्डवं दविधा ॥ 

सङ्गीतनारायणे 

प्ररितः- हस्तप्रणः 
पश्चाद्भागे फुष्ितो वा रेचितो वा प्रसारितः। 
यो हस्तः रुथितस्सोयं प्रेरितः पूर्वसूरिभिः । 

भर् तक्ल्परत। 

ग्रता 
तियुमूर्ध्वमधस्ताच्च वादकपरेरितैः स्वैः । 
प्रिता नाम विज्ञेया स्थायश्रति विधारदैः॥ 

कुम्भः 

प्रोषितप्रिया-नायिका 
चिन्ताफुखां मकिनमद्धुकमावहन्तीं 

दिण्डीरपिण्डपरिपाण्ड्रगण्डभित्तिम्। 

निभूषणां प्रियवियोगजदुःखतप्तां 
तां प्रोषितप्रियतमां प्रवदन्ति सन्तः ॥ 

भशर 

पुवक्छलासः 

त्रिपताकं करं कृ्वोष्प्टुत्योष्प्टुय समे पदे । 
सर्वतो दधती चिरं विषमासनमाश्िता । 
यज्ञ चृयति स प्रोक्तः कासः प्रवसंस्षकः ॥ कुम्भः 
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बकस्य ततीयः 
विधाय भुर दस्त क्षिप्रममे शनेरतु । 

गच्छन्ननुपदं तद्रज्नटी स्वरति खिदति ॥ 

धृतमुक्ते यथा मीने बकेशानुपदं कमात् । 

तरुपद्यमरटे च सु्ुटे यत क्वेती । 

सतते चि्रमसौ भेदो बकस्य स्यात्तृतीयकः ॥। 
भशोक. 

बककलासतुरीयकम् 
उत्तानवच्वितो पाणी विदादपि च चन्द्रकम् । 

कस्यां करं निवेद्याथ पादाम्राभ्यां नटी यदा ॥ 

रचयन्ती गता नाना यचस्पुरतोज्ु च । 

पादाङ्गष्ठकरस्पर्ञान्नृर्ये काकृतिस्तद । 

तर्यो मेदो बकायस्य कठासस्सबुधेम॑तः ॥। 

प्रफकटासकः 

पाङ विधुन्वती यत्न बक्रवत्सजघ्यै हृदी । 

कुषैती हस्तकाश्चेव सन्देशान् मुकुखादिकान् । 

आनम च ततोत्थाने गुरुमानेन तन्वती । 

नरीनर्वि नदी यत्रानस्परूपविरोषवत् । 

कलासो बकसंज्ञोऽय चिन्ञेयो नरयकोविदेः \। 
कुस्मः 

वकी 
यो बकी तुभ्बिकाकारफुषगह्यस्तु गायकः । 

भरतकल्पख्ता 

बङ्ञाटः 

गत्रयेण मनोज्ञोऽसो ब्गाखो रिविवजिंतः । 
पूर्णो मनत्रययुक्तो वा कचिनाथमते त्विदम् ॥ 

बन्धकरणम् 
स्र मुरजपारैश्च यत्रद्रादधु ओ छती । 
तद् द्रेधकरण प्राह भीमदेवतनूरुहः ॥ 

मोक्षदेवः 

बन्धनापयाया 
माङिकामोहनादीनि प्रसिद्धा टक्ष्यरष्ठिदः ) 

धरथो तुड्कपर्यायै चतन्ञेः कथितो यतः ॥ 

बहुरूपताण्डवम् 

शारपेि यतन न॒व्येतद्धरूणां यत नर्तनम् । 

सखरपट्िस युक्तं सुरूपं पदमेव च ॥ 

करमेण व्युत्करमेणाथ नर्तन परिकीर्तितम् । 
बन्धनापरपर्याशः कथिता चृत्तवेदिभिः॥ 

तत्तव्छारादिमिः पाटरेकत।स्यादिभियुतम् । 
धात्वादिरहित गीतमाखापः परिकीर्तितः ॥ 

बन्धनीयम् (भूषा) 
बन्धनीय तदाख्यातं काञ्चीदामादिभुषणम् । 

वेमभुपालः 

बन्धरूपकम् 
यत्र पात्रे उम नृत्ये रस्यते करणेस्तदा । 

मि क (र न्द, ५ 

यदा मिथो भुजं हस्ते पादावपि तथा तयोः ॥ 

रमणीयाक्रवियेद्टा चीणि चसवारि वा तथा। 
यद्रा सुन्दररूपाणि पञ्चाङ्गानि च सप्र च॥ 

` पात्राणि यत्र नयन्ते तन्नत्यं बन्धरूपक्रम् । 

बन्धनृत्ये विखासिन्याः प्राधान्यं तु विशेषतः ॥ 

बहिः प्राणाः ~ (लस्य) 

मृदङ्गश्चानुतार्श्च वेणुगीती ततः श्रुतिः । 

एकवीणा किङ्किणी च गायकश्च सुविश्रुतः ॥ 

हुत्येवमान्वयज्ञेयेः पाल प्राणा बहिः स्म्रता: ॥ 
भरतकल्परुता 

बहुत्वरक्ष्यम् 
संसपलं स्वराणां यद्रहुत्वं म्रथमे मतम् । 
तदेवं छ्कनमिति प्रवदन्ति पुरातनाः ॥ 

पुनः पुनः स्वरावृ्तिबेहुत्व स्यादितीयकम् । 
इद् मभ्यासनाञ्ना च वदन्ति भरताद्य : ॥ 

शादय नहुत्वं वादि स्यात्संवादि स्यादि तीयकम् । 

वादिसंवादिनोरंे बहुरस्य कायेमेव तत् ॥ 
सर्ग तसूयोदये 

बहुरूप... ताण्डवम् 
छेदन भेदन यत्च बहुरूपी मुखावली ¦ 
ताण्डवे बहुरूपं च वारुणिनाममुद्धतम् ॥ 

सङ्गीतनाणयणे; 
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बह्यखरलक्षणम् 
--- भसंबद्धस्वरं बाह्य दोषाणां च उपक्रमः । 

अरतक्लवदरखता 

बिन्दुः 
कचिर््वरेचिततं स्थित्वा स्पष्टा तारं ततोऽभ्मिवत्। 
प्रयागच्छेत्तु तत्रैव बिन्दुरेपोऽमिधीयते ॥ 

दत्तिः 
--परः 

वामेन पाणिना यस्मन्नवष्टभ्य पुटं पुनः । 
तजनी क्रुरुते घातं तं पारं विन्दुमूचिरे ॥ 

दे दें गिदे गिदे) गिरिगिदगिरिगिद्। 

_ हौडकिकपारः 

वामेन पाणिना यस्मन्नवष्टभ्य पुटं पुनः । 
तजनीं कुरुते घातं तं पारं बिन्दुमूचिरे ॥ 

बिन्दून् 
यत्रोद्राहधुवपदे वपे द्राविडभाषया । 
तटरीते बिन्दुसंज्ं स्यादाभोगेन विवर्जितम् ॥ 

ङ्म्भः 

कुम्भः 

बिब्बोकः 
देयितावटोकने तदिष्टाष्टाधाधिगतोऽपि च | 
शनादरक्ृतो गर्वात् चिव्वोकर इति कथ्यते ॥ 

वेमभुपालः 

पिरुदः 
गाने त्रीणि पदानि स्युरन्ते तु बिरुदं स्वरः । 

भरतक्ल्पर्त। 

बीभत्सरसः 
मेवोमांसवसामलान्वरुधिरश्नोद् इमन्ञानादिभिः 

पूती पायधघृणात्मकफैरधिगतो जाते जुगुप्साश्रितः । 
सीबालाधमभूमिकाश्रयमयोऽपस्मारङङ्कश्रयो 

बीभत्सोऽयमुदाहृतो रस इद प्रस्यातनानागुणैः ॥ 
जगद्धर 

स्थायिभावष्टरूपायाश्ित्तव्त्तिधणाकया । 
जुगुप्सा नाम सा तञ्ज्ेः बीभत्सो रस उच्यते ॥ 

हम्मीर 
59 

बन्दन्यकखा 

चृन्दमू 
प्रवेद रथरजनोर्वीं साप्रदायकबृन्दकम् । 
गातृवादकसंघातं ब्न्दुमिदयमिधीयते ॥ 

भरतकल्पल्ता 

बन्दकः-- गायकः 

बहूना सह गीतं तु करोति स च बृन्द्कः | 
भरतकल्पर्त 

ततो हि बाययुक्तेन कर्तव्ये नृत्तको विदः | 
चत्वारो मुख्यगतारो द्विगुणात्स पगायन। ॥ 
शसो च गायिनी प्रोक्ता तारधारि चतुष्टयम् । 
माद् द्गिकास्तु चत्वारो वांरिकानां चतुष्टयम् ॥ 
एषां चोत्तमन्रन्दस्य कर्तव्यं च प्रयन्नेतः । 
मध्यमे स्यात्तदर्थन तदर्थन घु स्मृतम् ॥ 

चन्द् ज्यवयखा 

बन्द विद्यावतां प्रोक्तमुत्तमोत्तमयुत्तमम् । 
मध्यमश्वावरास्यं च कनिष्ठ चेति पव्छधा | 
मुख्या द्रादञ्च गातासो द्वादङेव च गायिकाः। 
चिताठिका भवन्यष्टौ षट् तथा यवादकाः ॥ 
ओताकाराः पुनः पश्च त्रयः पाटहिका मताः| 
मृदेङ्गत्रादिनो षट् च बन्दे स्यादुत्तमोत्तमम् । 
गातारः पञ्चमुख्याः स्युः सामगायनपञ्चकम् । 
गायनी षट् समाख्याता पद् स्यु ्रावाद्काः ॥ 
दवावोतकारौ चत्वारः प्रोक्ताः पटहवादिनः । 
मादेद्गिकाश्च तावन्तो बरन्दं स्यादुमिरु्तमम् । 
एरस्याद्रायनो सख्यो तयः स्युः पक्षगायनाः । 
तिस्रो भवन्ति गायन्यो वदाटश्च चितालिका ¦! 
यन्न स्यादोत काराणां वांरिकानां पुनख्मयम् । 
भवेत्पाटदटिकट्रन्द्रं मारदद्िकचतुष्टयम् ॥ 
मध्यमं बृन्द मुदष् तदेतदन्दबेदिभिः 

मुख्य एको भवेद्राता द्वौ पुनः पक्चगायनै; | 
गायिन्यो द्वे वांहिक द्वाबोतकारद्रय तया । 
एकः पाटदिको यल तथा मदेङ्िकद्वयम् ॥ 
भवरं नाम तदरूनद बृद्धडृन्दारक्मतम् । 
मुख्यो गाता समेगाता गायनी षांडिकस्तथा ॥} 



पतिः ८९८ 

ओताक्ौरः पाटदहिको भवेन्मादेङ्गिकद्यम् । 
गीतवेदिमिरुदिष्ं इन्दमेमिः कनिछकम् ॥ 

मोमराजदेवः 

बृहस्पतिः नवग्रहहम्तः 

लौगृधतजेनी वक्रा शिष्टा लंग इष्यते | 

ब्रहस्पतेरर्थभावे कयते ना्यकोविदैः ॥ 
-शगाररोखरः 

बोखावणी-- परः 
नादौ सथ्येऽचसाने च प्राचुयं यतर देङतेः । 
आदये खण्डे द्वितीये च ताहगेव यथा भवेत् । 
तत्र वोरावणी प्रोक्ता वादयविद्ाविज्ञारदैः ॥ 

दंदेंदेधोंधाोंदेदेदें। 

वाद्यान्तरेऽपि वादय स्यादस्या: खण्डद्रय यदू । 
तत्तद्रायप्रधान पार्थक्येन प्रयोजिरी ॥ 

डं तिं दे कृतिखाने सचतुष्कायां च मदंरे । 
थो कृति रतो िवस्यां तु कृति तथा ... --. ॥ 

टे कृतिः करटायां स्यास्रघानाक्षरयोजना । 

एवमेव वुधेज्ञेयाः पाटवाद्यान्तरेष्वपि ॥। 
कुम्भः 

्रहमग्रन्थिः 
म्रणवो नादरूपः स्यात्तत ब्रह्मादयः सुराः । 

नाभिस्थानगतः साक्षाद् ब्रद्यप्रन्थिरिति स्मरतः ॥ 

्राह्मणवणंहस्तः 
कराभ्यां रिखरं धृत्वा यज्ञसतेपरदरेने । 

(~ 

दक्षिणेन कृते तियग्त्राह्यणानां प्रदात ॥ 
भ्रत्कस्परखता 

माहम् 
। 

सखम्यांचिः परः पादः फछुश्ितीश्लय प्रष्टतः ¦ 

जानुसन्धिममयेनोक्िप्त तद्राद्यम् च्यते ॥ 
म्भ 

भ 

भगिनीहस्तः 
दभ्निणे हसपद्यं च वामे खाङ्गख्वैः तथा । 

स्वसारं प्रतियुभ्येतेयाञ्चनेयेन चोदितम् ॥ 
भ् रतकल्परता 

भद्रावत्याः 

भजनम् 

आरोप्यते प्रयत्नेन रगे योऽतिश्यो बुधैः । 
तदुक्तं भजन् तेन युक्ताः स्युमेजनस्य ते ॥ 

ङ्म्भः 

भञ्जनलक्षणम् 
रागस्यातिश्याधान प्रयताद्धज्जन मतम् । 

हम्मीरः 

भञ्जावणलक्षुणम् 
भ्र तिमिभेज्ते यव द्विलिभेदेः खरो मतः। 
अचिन्नोरङ्गभिस्सान्द्री बुधे भेञ्ञावणो मतः ॥ 

मोक्षदेवः 

भटुनायकमतेम् 
न व्यैग्यश्च न तूत्पात्यो न प्रयाय्योऽपि युज्यते । 
स्थाय्येव भाव्यमानेन व्यापाराद्धात्रकस्वतः। 

सन्त्ोद्रिकतप्रकाशेनानन्दप्राचुये संविदः ॥ 

विश्रान्तिस्थानमातय भोगभोऽयो रसोऽथवा । 
इति नायकमद्रानां मतमेतदुदीरितम् ॥ 

भटुरोद्धटमतम् 
शिक्षाभ्यासाश्िरतरमङ्गा्येनोल्कर्मणि । 
वासनाभिनयेनेतद्धद्रखोटर सम्मतम् ॥ 

कुम्भः 

भद्रावतीरक्षणम् 
कक्ुभस्तदुपाद्गे बा तारः कङ्कारखसंज्ञकः । 

वैदर्भीं भारती चापि जुगुप्साभाव उच्यते ॥ 

वर्णैः कुष्णोऽथ वीभव्सो रसोऽधिष्टावृदेवतप् । 
वारादी शद्रजातिश्च गणौ क्षितिजखाभिपे ॥ 

सम्रासमदचित्रितयं भवेद्धद्राबती तनो । 

पद्व रल्नग्मांया एकः पाथोगणो मतः ॥ 

55115511 । 
सोमराजदेषः 

भद्रावत्याः-कामगणाः 

प्रत्येकं पादयोयैस्या अष्टौ कामास्तृतीयक । 
भादिमध्यान्तगाः प्रासाः त्रिषु पादेषु सङ्गताः । 
भद्रवती भद्रलेखा कणप रियमिष्यते \! 

मोक्षदेव ॥ 

ग~~ न न "~ म 

न च म न त ज्र 



अभङ्रः 

भण्डग्रहाः 

अथ धुवारणां वक्ष्यामि ब्रहान् माण्डसमाश्रयान् | -...: 
गातस्य वीरवन्तः स्यादको भाण्डविवर्बितः ॥ <: 
चतुर्थं सन्निपातेऽप्य तञ्हरमाण्डग्रहः स्मृतः । 
सनिपातग्रहः कथित्कथ्िस्स्यात्तजनीग्रहः ॥ 

अथाकशप्रहः कश्चित् ध्वा गाने ... ... । 

ध्रजायां तु प्रयोगः स्यात् कलातःठलयान्विता ॥ 
भण्डन स तु कर्तठग्रस्तञ्ज्ञेरीतिपरिक्रमे । 
उद्धतायाश्च शीष॑क्रयास्तजेन्याप्तु प्रह स्मृतः ॥ 
विलस्बिताख्यास्थितयोप्र वयोः सन्निपातयेः । 
कृतियन्त विधातव्या सम्यगभाण्डग्रहा बुधैः ॥ 
म्रासादिक्या अडुताया नक्रैटस्य तथेव हि। 
स्याद् काव्रहस्तत्र सन्निपातः प्रकीर्तितः ॥ 
रदो गानसमः कार्यों नेष्कामिक्थनुबन्धयोः। 
सन्निपातश्च सम्या च तालश्चाकाङ्ञजस्तथा | 
इति नङ्ेटक यदवा बरहाश्चव्वार हैरिताः॥ 

वमभूपालः 

भारतन्यायस्य रक्षणम् 
फक वामहस्तेन खङ्ग दक्षिणपाणिना। 
गृहीत्वाप्रसती छृर्वा कर।वप्यन्य्टी ततः ।। 

भस्तशान्दमिर्वचनम् ८९९ भावलक्षणम् 

भरतश्ब्द निषेचनम् फखकश्रमणं करत्वा पाश्वयोरुभमयोरथ । 
भकारो भाषनेयुक्तोरेफो रागेण मिभितः। परितः शिरसः शस्त्र रमयित्वाथ खद्भिगनम् । 
तकारस्तारमियाहूुभरतार्थविचक्षणेः । करं शिरः कपोखान्तरुदेष्टय मणिबन्धरठः । 

शाररेखरः फकस्याप्युपर्िरः परि श्रमणमाचरेत् । भाणः रूपकम् विधिरेष सकृत्ककषयां शक्लपातश्च भारतः ।) (0 
एकाङ्स्तु भवेद्धाण एकनायक्मायिकः (१) | 
केशिकीटृत्तिसंपूर्णो भूमिपूर्वप्रयोजितः (१) ॥ भारती 
आकाश्चभाषितेरत छयात्सेवोधनं बहु ¦ भारत्या वाचिकाः सर्वे वर्तन्तेऽभिनया इह । ४ 

[ष सृचयेद्रीर शङ्गारौ सौयसौमाग्यसम्भवौ ॥ तिसृष्वन्यासु वर्तन्तेऽभिनया आःद्गिकाः पुनः ॥ नास्याट कारसपन्नो भूयसी ताव तीत्विह । +. भण्यन्तेऽस्मिन् गुणादेरा इति भाण इहोदितः ॥ इतिः 
यद्वा-- ^ ५ „ , _ भारत्यन्तर्हिता यन्न स वृत्ति्भारती स्प्रता। धृतानां दुश्चरित्ापरि वितमथवा स्वानुभूत समृद्धा विप्दासः वीरः शङ्गारमङ्गी द्विजसचिवविटा यत्त सङ्कीर्वयन्ते । वा 

उक्तिप्रदयुक्तियोग्यो भवति च वचसावखितेरत्र शासः भागवांकः -~ तालः | 
सन्ध्यद्गो वीथिकायाः पुनरिदकथिते भार तीव्ृत्तिभाणः।। पताभ्यां भागेवांकः स्यात् । ऽ 5 ऽ । 

म्भः 

भावदृष्टिलक्षणम् 
रल्या स्तम्भेव चिन्तायां छलिता च तथ। भवेत्। 
मलिना खेद वेवर्ण्ये श्रान्ता सदे समेऽपि च 
ग्छानापस्माररोगादो शङ्कायां उाङ्किता भवेन् । 
विपादिनी विष्रादे स्यार्स्मृता तरफ़ च तर्किता । 
मुष्का च मुखस्प्ननिद्रादो रष्टिरिष्यते । 
स्यादधेमुकुलादधेगन्धस्पञ्ैसुखादिषु ॥ 
अभिग्रुता तु निर्वेदे अभिघातनिपातयोः । 
जिह्यात्वानस्य जाडथादे। रकित धृ्निहर्थयोः \। 
कुञ्चिता सूुचितानिष्टदुःख प्र्ष्य यथादिषु | 
विश्रान्ता सम्भ्रमावेगतिश्रमेषु प्रास्यते ॥ 
करुणोन्माददुःखार्तिचपरादिषु विष्टा । 
भाकेकरा दुगालोके विच्छेदे च प्रवक्ष्यते ॥ 
तरस्ता लासे भवेद् टष्टिर्मदिरा तु मदे मता। 
विवेकगर्वमत्युप्रमतिपु स्याच्चिकीर्पिता ॥ 

सोमराजदेव; 

भावलक्षणम् 
वागद्गसन्त्वाभिनयमुग्वरागेपरञ्ञोभितः | 
भावयन्नान्तरं भावं व्यापाये भाव उच्यते।॥ 

वेमभुए : 



भवजलक्षणम् 
९.५० 

रसा भाव्यन्तीति भागा भावयन्तीति वा स्मृताः । 

स्ायिनस्तु मवन्तीति भावयन्तीति चेतरे 

लोके ये हेतवस्ते सीताचन्द्रोदयादयः ॥ 
विप्रदासः 

-- भाववक्तारश्य 

रसान् भावयन्तीति भावाः । 

विरच्छिनारदो रम्भादूहुभरततुम्बुरू । 
षडेते नाश्येभात्रानां वक्तारो खेक्विश्रुताः ॥ 

भावजलक्षणम्--अभिनयः 

पतरेव विना हम्नपाद नदक्रम दद्या । 

संसूचता दिसोभेद भोवजाभिनयो मतः ॥ 
शत्र रशेखरः 

मव्रश्न्दः 

छन्तरीतं मावं बहिरमारयन तदरप॒तःमानयन् इति अन्तभा- 

याच्दो अभिग्रायवाची भावयततिति भाव अब्दस्तथावाची । 

भावाः 

` सूखौद्ानामवछितं चूर्णिका नाटकं तथा । 
शव चतुर्विधा भावा उच्यन्ते पूर्वसूरिभिः ॥ 

भरतकल्यलता 

यथामूटे रसाः सवे ततो भावा ठ्यवसिताः। 

भाम्बायत्वाद्रसे सिद्रे माव।दिव्यापितं भवेत् ॥ 
कुम्भः 

भावानाध्रुपरन्षणता 

असखरादयेो बौहयधूमरीतादिकनिमित्तकाः । 
ठयजनम्रहणायेनामिनयेनोपटक्षिताः । 
अमारिविकेऽपि तन्मध्ये गणिता भवभूतिना ॥ 

कुम्भः 

भावानां रसनिषतिः 
कुम्भकर्णः समाधत्ते भवेभ्यो रसनिवतिः। 
दश्यते च रसेभ्योऽपि रसानामुद्धबो यथा ॥ 

शङ्धारपरभवो हास्यः करुणो रौद्रसंभवः। 
धद्धतो जायते वीराद्रौमस्साच्च भयानकः ॥ 

ृद्धायालुकृतियां तां स तु हास्यरसो मतः। 
कर्णः कथयते सद्भिः कर्म सोद्ररसस्य यत्॥! 

भीम्, 

कर्म यज्चापि वीरस्य सोद्धुतः सद्विरूच्यते । 
भयानको भवेत्सोऽव्व यद्रीभत्सस्य दरोनम् । 
एवे रसास्तु चत्वारः कम्यचित् संमते मताः ॥ 

कुम्भः 

भाविकम् 
कान्ते स्वप्रोपरन्वेऽपि यत्र कामवरं गता । 
विभावान्विचिधान् यत्र छयोद्रे भाविके हि तत् ॥ 

अद्याकर्णय नैणिकं सखि मया कान्तञिरं प्रोषितः 
नेत्रा मुद्रितनच्रयापि गमन साक्षादिवारुक्षितः । 

सां या सद्गमभङ्गमीरुतरयेवोनमञ्यर्जाजखतत् 
कण्ठग्राह मनिन्दितः परिवृतः प्रोह्ासिते मोदितः॥ 

कुम्भः 

भावुकः 
नीरसं सरसं कुर्याज्निमावं भावरसंयुतम । 
ज्ञात्वा श्रोतुरभिप्रायै यो गायत्प तु भावुकः ॥\ 

कुम्भः 

भिन्नघ्रवायोगः 
चतुरस्रे तथा तयसरे बित्रवार्तिकद् क्षिणे; । 
मरनिर्भिन्नधवायोगात्षद्धिध केचिदूचिरे ॥ 

विप्रदासः 

भिनद्यब्दाथः 
भवन्नि भिन्नाः पक्चापि भिन्नषटज इहादिमः । 

भिन्नकेडिकसन्ञश्च भिन्नकरिकमध्यमः। 

भिन्ननाम इति स्यातः भवान्या मिन्नपश्चमः।। 
सोमराजदेवः 

भिन्नषटजः 
धैवतांयो मध्यमान्तः पच्छमार्षभवनजितः। 
घड्जवः्योदीच्यवती भिन्नषड़जः स्मृतो बुधः ।! 

मीतकः- गायकः 

भयेन सह गाने तु यः कगेति स भीतकः। 
मरतङल्यरता 

भीमः 
विखासादिर्मिया चृत्तकरण तदुदाद्रतम्। 
भीमसेनाभिधा यद्रद्धीम इत्ये कदेशतः ॥ 

नृत्तरन्नावरी 



मूपाली ९०१ अृतच्छाया 

भूषाली भूमिचारीरक्षणम् 
भूपाटी सलयेणाद्या मनोदितोषसि (१) । गुस्फश्चेतरेऽन्यपादसोद्धलोद्रयाद्विः छुञ्ितम् । 
रिपदीना मते केषां रसे शान्ते प्रयुभ्यते ॥ क किद्चिस्परसायै चोरिक्षप्य यथा म्रकृतिरोकबत् ॥ 

चतुस्तालाद्यन्तरेण ततोऽग्रेण निपातयेत् । 
भूपाटीरागः यत्र चारीमतिक्छान्तां हस्मीरस्तामकीर्तयत् ॥ 

षडजव्रहांरकन्यासा भूपाली कथिता बुधैः । क 
मृष्ेना प्रथमा यत सम्पूर्णां शान्तिके रसे ॥ भूमिपा 

कैश्चित्तु रिपदीनेयं ओडुवा परिकीर्तिता । ताले तारे छुच्ितता स्यात्तथेवाङ्कधिता सती । 
गौरदयुतिः धरुमठिप्तदेहा तङ्गस्तनी चन्द्रमुखी मनोज्ञा । कुच्िता या धृतस्परां विज्ञेया भूमिपहवा ॥ 
प्रियं स्मरन्ती विरहेण नून भूषलिकेयं रसकान्तियुक्ता । 
सरिगमपधनिस -- सगमधनिस ॥ 9 भूषन 

| यद्यद्रसो चितविभावादीनां प्रतिपारकाः । 

भूमिकापिभागः दशयन्तेऽवयवाः ङान्दास्तेऽपि ययदङताः ॥ 
अथ नास्ये भूमिकानां विभागः क्रियतेऽधुना । विज्ञेयास्तत्तदाहाया रोकशाख्चनिवेरिताः । 

सन्वभावसुशीवैश्च गति वागङ्गचेष्टितैः ॥ तत्तद्रसोचितविभावादीनां प्रतिपादकाः॥ 
सस“ परीक्ष्य याक्तर्य भूमिकानां निवेशनम् । कः 
राक्षसानां देवतानां तथैव च तपस्विनाम् ॥ भूषारक्षणम्- तद्धदाश्च 
राजन्यान् ममालयाना कञ्नुक्रिप्रभ्ृतरपि | यथा तु भूष्यते गान्नसा भूषेलयभिधीयते | 

नायकानां सभानां च वेरयादीनां यथो चितै: ॥ एष। पुनश्चतुर्धा स्याशवेय बन्धनीयकम् | 

श्टपलीटलावयोवेषवर्णवागगतिचेष्टितैः। ततः प्रक्षेप्यमायेप्यमियेषां रूपमुच्यते ॥ 
तत्तदेशानु सारेण भूमिकाः संप्रयोजयेत् ॥ प 

यटुवाहुमुखा ये च गजाद्याश्च भवन्ति ये। भूषाक्चरूपम्-आहायामिनयः 
आचायेबुध्या ते काया मृदा कान चर्मभिः ॥ येनाटं क्रियते देह सोऽरंकारः प्रकीतिंतः। 

अनुरूपा विरूपा च तथा स्सानुसारिणी । स चाभरणमाल्या्मा चतुराभरणं बुधेः ॥ 

इति स्वभावगुणिता भूमिका प्रृतिखिधा ॥ आवेध्यबन्धनीयांस्यभरक्षेप्यारोप्यमेदतः। 
यतर स्री स्रीगते भवे पुरुपरोऽपि च पौरुषे  केण॑भूषणमावेध्यं करुण्डटादिभराकृतम् ॥ 
लनुकार्योचिदवयःखभावकरणाश्रयाः ॥ बन्धनीय तु विज्ञेय श्राणीसुला्गदादिकम् । 

नानाबस्थाक्रिया नाद्य समुच्रोतयतेतरा । रुचिकप्रयुख कप्य दाराधारोप्यमिष्यते ॥ 
सा भूमिका तु नास्थज्ञेरनुरूपेति कथ्यते ॥ + 
चारस्य भूमिकां बद्धो बाले बद्धस्य भूमिकाम् | भङ्कः--मण्टकः 
संप्राप्य तत्तदुचितेभवैनांद्य करोति चेत् ॥ गुरुखेघुद्रये यत्र मङ्गताः स कथ्यते । 

सा भूमिका विषू्पेति कथिता नास्यवेदिमिः। मङ्गखो मण्ठको ज्ञेयो रसे वादभुतसंज्के ॥ 
खीभूमिकां तु पुरुषः खी वा पुरुषभूमिकाम् ॥ गान्धवेवेदे 

प्राप्य स्वच्छन्दतो नाट्यप्रयोग वितनोति चेत् । भृतच्छाया 
रूपानुसारिणीनामा भूमिका सा प्रीर्तिता॥ अरण रागरन्धराणां यै खायः सयुभरेतश्य ते । 

वेमभूपालः कुम्भः 



प्रता ९०२९ 

भृताः. 
ते च घनस्वाविक्षेया येत्रान्तःसारसंभृवाः । 

मेदः वायम् 

उयद्षैषास्िधा सेदः पटिः स्यारसर्ववायज्तः । 
कञश्िदन्याङ्गजः पाटः कथित्स्यात्तदु पाङ्गजः । 
कश्िय्ोगेन निष्पन्नसतेरमिप्रेः पादपूरणः ॥ 

मेरी 
साधैहस्तमितायामा वदने हस्तसंमिता । 
ताम्रेण निर्मिता कायो वक्तयोर्वख्ये पुनः ॥ 

चर्मनद्धे छिद्रयुक्ते रञ्ञ्वा गादं नियन्त्रिते । 
मध्ये अद्ध सूत्रबन्वेदेकषिणें वदने पुनः ॥ 

दृक्षिणखेन कोणेन वामे वामेन ताडयेत् 

इकारपाटवर्णाया मेरी भीर्भयैकराः ॥ 

गम्भीरोद्धटनिखाना बाया रजेन्द्रश्षासनात् । 

केचिदरबं घटान्पाटानत्रेच्छन्ति महाधियः ॥ 
कुम्भः 

भेरवः 
यदीयांश्चम्रहन्यास्मः षड्ज एव निगद्यते । 

रिपास्तो भैरवो रागः प्राभाते स प्रगीयते ॥ 
कुम्भः 

धेवतांश्ञप्रहन्यासो रिपहीनो ध सान्तकः। 

ञैरवः ख तु विज्ञे पेवताधिकमूेना ॥ 

विकतो पैवतो य्न मेरवः परिकीर्तितः। 
धनिसग मष 3:44. 

गान्धारकः शिकराककितसख्िनेत्नः । 

सर्ै्विंभूषिततनुगेजकृत्तिवासाः ॥ 

भास्वतलिरालकर एष नृयुण्डधारी । 

शु्राम्भरे जयति भैरव आदिरगः॥ 

धनिसगमपम,. सङ्गीतदर्धणः 

भरव्य॑शः 
कार्य रागांश्चको यो वे कारणे दइयते कचित् । 
स कार्यार भरवेऽस्ति मैरन्यंञ्ञो यथार्थतः | 

भ्रभरीरक्षणस् 

भौमः - नक्परहहस्तः 

मयुरामिघहस्ते तु मध्यमाष्कुश्चिता तके । 
नान्ना श्िष्टमयुराख्यो मोमार्थे संप्रयुज्यते ॥ 

भ्गार शेखरः 

मैमचारिकाः 
समपादा सिरावतां शकरीस्यादि -.- दिघा। 
भध्यर्धिकारोषगतिरेखकाक्रीडिता तथा ॥ 

स्पान्दिता च... वचा च जनितामिधा। 
समो सरितमत्तलिमतस्युस्यन्दिताधेता । 
उदू वृत्ते चेति कथिता मौम्यः षोड चारिका: ॥ 

सङ्गीतनारायणे 

भ्रमरः 

भ्रमरः सुरिमिः प्रोक्तः समस्ताङ्गणिताडनात्। 
कुम्भः 

--टोडक्षपारः 

भ्रमरो भ्रमभङ्गीमिः सवाङ्गलिसमाहतेः। 

यथा- 

भोणलखुसु ण खदणडंद्रडंद्रणडइण वाकरेञ्च 

-- प्रतिमण्टकः 

गुरुरेको भवेद्यव्र सन्िपातः स कथ्यते । 
भ्रमरः प्रतिमण्टोऽसो विद्वद्भिस्तेन गीयते॥ 

सन्िपाततारः ऽ गान्धर्ववेद 

धाक्षिप्ता यत्न क्वाणः सममदधे्टयन् करः 1 
जङ्घयोः स्वस्तिकं कृत्वा कुर्वीत भ्रमरीं ततः ॥ 

उल्बणौ वा करावेव द्वितीयाङ्गे पुनर्विधिः । 
श्रमरं तदुवुधै्ञयमुद्धतस्य परिक्रमे ॥ 

नृत्रलावरी 

भ्रमरीरक्षणम् 
श्रमयोरक्ष्म चान्यत्र वन्ये लक्ष्यानुसारतः। 
उन्छुतभ्नमरीचक्रभ्रमरी गरुडामिदा ॥ 

भथेकपादश्रमरी षुश्चितश्रमरी तथा । 
आका्चश्चमरीचेव तथान्या भुचरीति च । 
ध्रमध्यकिप्चविज्ञेयः नास्यडास््रविशारदः॥ भशोकः 



अमित । 

भ्रमितः 
विधत्ते यो भ्रम थाय सरेषु ्रमितस्तु सः । 
निगद्यते स सृक्ष्मान्ते यः क्रमेणास्पतां गतः ॥ 

आात॒भगिनीदस्तः 

सूचीषस्तस्त्व सदेश कुञ्चिते वीक्षितो यदि । 
भगिन्यां सोदरे चैव युज्यते भरतागमे ॥ 

भरतकल्पर्ता 

श्रान्तः 

रान्तः स रान्तः (?) अ्रमणासप्रथमे प्रियसङ्गमे । 
कुम्भः 

मङ्खः - तारः 

नद्रयम् ॥।०॥। 

भद सारम्भटहरी 
सङ्गीयते द्वसद्राहो घ्रबाभागौ सद्द । 

पस्त्रीसकृत् घबोद्राही मङ्गरारम्भ इलयसी ॥ 
भोश्चदेवः 

मरतालरक्षणम् 
मठे रघुचतुष्कं स्याद्भगणश्चेति चापरे ( ॥॥5॥ 
गुरुषु गुरुश्चात्न व्यवहरे तु दयते (5 । ऽ) 

सोमराजदेवः 

मदख्यः- तरः 

आद्न्तयेोटैभूमध्ये द्रतं च चतुरश्रकः । 

मात्रा दज्ञ जगुरयत्र स मध्यः परिकीर्तितः ॥ 
भरतकल्परता 

मणिवन्धगतागतम् 
मणिबन्वे यदैकस्य कगे विद्धुडितोऽपरः । 
बहिर्मण्डछतः स्थित्वा वथान्तर्मण्डटेस्वद। । 
यःस्मन् प्रवर्तते तसस्यान्मणिबन्धगतागतम् ॥ 

माण्िन्धासिकपाख्यम् 
दश्तावुयम्य युगपक्रमाद्वा स्कन्धयोयेदि । 
विोरनं विधायाथ कूपे (स्वस्तिकात्मना ॥ 

कुम्भः 

९०३ मण्डिडश्ा 

तत्रव छोडयितवाथ बहिरन्तश्च युष्टितः । 
रत॑ निविश्य टुठनाश्क्राकरति विडस्बिनः। 

तदन्यस्मिन् कमाद्धस्ते ... ० 

परस्य लीख्या यत्र समुरक्षेपो बिधीयते । 
` मणिबन्धासिकषांख्ये तदा सद्धिर्निषूपितम् ॥ 

मण्टकतारमेदाः - तदक्षणानि च 
जयप्रियः कलापश्च कमले मङ्गटस्तथा । 
सुन्दरो बह्टभश्येव मण्डकाः षट् प्रकीर्तिताः ॥ 
जगणेन रसे वीरे सण्ठडकः स्याजयग्रियः। 
करप स्याद्रसो दास्यो नगण: सविरामकः ॥ 

विरामान्तद्रुतदन्द्ालघुना कमरे मतः । 

शङ्गारे मङ्गलो मण्ठो भगणेन प्रगीयते ॥ 

सुन्दरः सगणेन स्याच्छृङ्गाररखसंयुतः 

करुणे बलभः प्राज्ञः रगणेन प्रगीयते । 
लक्ष्म तन्मण्ठकादीनां शाङ्गदेवमतोदितम् ॥ 

मोक्षदेवः 

मण्ठनृत्तम् 
मण्ठस्य सटुङ्कद्रत्येदुद्राहो मण्ठताल्तः। 
्वित्रिश्चतुबां वक आमो गस्त्व सङ्ृत्ततः ॥ 

विचिन्रहस्तैन्यांसं ध्रवादौ पुनराचरेत् 

योञ्य॑ तदा मण्ठदटत्य सौष्टवाधिष्टिते मनः ॥ 

मण्डला 

सङ्करे चितदस्तश्चच्यकत्वा सने च सम्भ्रमात् 
मण्डल! सा विनिर्दिष्टा द्विधान्या सा प्रकीर्तिता॥ 

| कुम्भः 

मण्डलाभरणम् 
भमभ्यन्तरभ्रवेरोन परि्चाम्य तु चक्रवत् । 
पश्चाद्धिखोडय दोखावच्कियया पाश्वभायंदा | 
प्रातिखेाम्येन यद्धेदं मण्डलाभरणे तदा॥ 

मण्डिडका 
मण्डिड्क्षा तु उककै सायामा षोडाङ्गखा । 

घष्टाङ्गरमुखी मध्यपरिधो षोडशाङ्गला ॥ 

बध्रागलाभ्यां रहिता भवेदुत्कक्षके स्विह। 
मध्यमे च किकौ दनद्रमुत्कक्ष चाश्लीद्रयम् ॥ 



का 

धरा वामकराङ्गषठञ्यङ्गलीमिर्निपीडथ च । 

तजनीमण्डलीप्रान्तन्यस्तं दक्षिणपाणिना ॥ 

अथवा मणिबन्धोध्वे क्षिप्त्वा कक्षाव्वनीद्रयम् । 
कनिप्मनामिकाङ्कष्ठो युक्तस्यापीडय म्ली ॥ 

तजेन्या मध्यमाङ्गुल्या करेणान्येन वादयेत् । 

एतस्या वादने प्राहुरैस्तेर छुडपेन च ॥ 
पटिहृड्क्षा उकोक्तेः शक्तिपूजासु पूजकेः। 
वादनीया मण्डिडकेत्यूचुबांद्विदो जनाः ॥। 

कुस्मः 

मण्डिका 
सञ्यापसव्यता यत वाम तदितरं तथा| 

जानुसत्वरमासाद्य मुम्यङ्गीस्थापयेद्यद् । 

मण्डिका सातदा प्रोक्ताशोकमहेन भूभुजा ॥ भ 
सरशाकः 

मण्डीडका 
षोडशाङ्गरुदीच स्यान्भुखे चठाङ्गलान्तरा । 

मध्यप्रदेशे कर्तञ्या षोडशाङ्गलवे्ठना ॥ 

शोषं क्ष्म इडक्षावस्कच्छागेव्छविवजितप् । 
पाटाक्षरं इड्कावेन्मण्डीडक्षासुकल्पितम् ॥ 

मण्डली मध्यरञ्जु च वामहस्तेन पीडयेत् । 
सव्यजानुगते वक्तं सठ्यहस्तेन वादयेत् ॥ 

रक्तिदे वतपूजायां चयागानविधो तथा। 
वादनीया प्रयन्निन मण्डीटकःा विचक्षगेः ॥ 

सोमेग्धरः 

मतद्धोक्तरागत्रेविध्यम् 
शुदधश्चायारगः प्रोक्तः सङ्कीर्णश्च तथेव च । 

तत्र हुद्धसगतवं नाम शस्रक्तनियमाद्रज्ञकत्वम्; घनताल- 
रागत्वं नामान्यच्छायाखगत्वेन रक्तहेतुत्वम् ; सङ्कीर्णरागत्वै 

म डुद्धच्छायारुगमुख्यस्वेन रक्तिदेतुत्तम्॥ 
सङ्गीतदर्पणः 

मर्स्यकरणम् 
कत्योद्छवनमावये मध्ये पाश्चन मर्स्यवत् । 
वामेन परि वर्तेशचेत्तनमत्स्यकरणे भवेत् | 

म्भः 

९०९ मध्यमग्रामरजातिः 

मत्ताबखिन॒त्यम् 
मत्तानां च तुरुष्काणामपियास्वदनान्तरम् । 
यः प्रकारः स्थाननृस्य विदुर्म॑त्ताचिं बुधाः ॥ 

सङ्गीतनारायणः 

मदषट्सा 

मत्तवद्यत् चरणावितश्चेतश्च विहतो । 
स्थाप्येते यत तामाहृश्चारीमेतां मदालसाम् ॥ 

चम्पः 

मदालसम् 

भासनं संश्चितभ्चकः परः किच्चितप्रसारितः। 
रिरः पश्विगत यत तन्मदालसमीरितम् । 
बिपदौत्सुक्यनिर्वेद मदेषु विरहेषु तत् ॥ 

कुम्भः 

मधुपः 
पादक्ुटनचारी तु खके मघुपसंज्ञिका 
तस्यास्तु बहवो भेदा विङ्मात्रन्नोच्यते मया । 

कुम्भः 

मध्यमम् 
मभ्यस्थानोद्धवस्वेन मध्यमः परिकीर्तितः । 

सङ्गातसारः 

मघ्यमग्रातः 

सोपान्ते पश्चमस्तिखो धैवतस्य चतुः श्रतिः। 
कप न्द, * 

पद्मो यैवतश्चे वर्षभः संवादि रुच्यते ॥ 
सद्गीतमकरन्दः 

मध्यमग्रामजातिः- बीभःसे, भयानके 

कैरिकी पैवतांशस्वत्तिथा गान्धारपद्मी । 
प्रयक्तव्ये बुधे: सम्यग्बीभःसे सभयानके ॥ 

नाय्यास्र 

--अद्धते 

का्मारवी तथा चान्ध्री निषादाहपरिप्रहटात् । 
शद्रूते तु रसे कर्व जातिगाने प्रयोक्तृभिः ॥ 

नाव्यशासखे 
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- वीरे रोर 
मभ्यमोदीच्यवा चेव गान्धारोदीच्यवा वथा । 
षडजर्षमांरोपपन््या वीरे रौद्रे च शीर्तिता॥ 

नाव्यशाब्ने 

गान्धारीमध्यमा चेव पद्ठमी च तथेव हि। 
गान्धायोदीच्यवा चैव तथा गान्धारपद्नमी ॥ 

ततश्च रक्तगान्धारी मध्यमोदीच्यवा तथा | 

भाङ्घ्री च नन्दयन्ती च कामारव्यथ कैरिकी । 
एवमे कादा जेया मध्यमम्रामसंश्रयाः ॥ 

करणे 

गान्धारीर्तगान्धार्यो गान्धारं ओोपपकत्तितः। 

छरुणे तु रसे कार्यो निषादांशे तथैव च ॥ 
। नाय्यस्ाजञ 

मध्यमग्रापलक्षणम् 

त्रिचतुश्रतिकौ यज्ञ पधौ संवादिनौ खयै । 
कपभस्य तु विद्वद्भिः स प्रासो मभ्यमः स्मृतः ॥ 

हम्मीरः 

मध्यमग्रामे श्रतिनियमः 
चतुःश्रतिसतु विज्ञेया मध्यमः पद्मः पुनः। 
्िशरुतिर्धवतसतु स्याश्वतुःश्रुतिके एव हि ॥ 

निषाद्षड्जौ विक्ञेयो द्विचतुःश्रतिसंभवौ । 
क्षभरिवष्टतिश्च स्याद्रान्धारो द्विश्रतिस्तथा॥ 

| नाट पशाजने 

मध्यपनायिकाटक्षणम् 

पसि स्वयैकामयति कामयेद्रा च त॑ वधूः । 
सक्रोचे क्रभ्यति मुहुः सून्ते सब्यवादिनी ॥ 

सापराधेऽपकत्री स्यात् स्निग्धे सिनिष्यति बह्ठभे। 
एबमादिशुणोपेता मध्यमा सा प्रकीर्तिता ॥ 

गरतकरर्पसख्ता 

मध्यमेव्रीडा- नायिका 
नीवीवन्धागदासनेऽच्छोतिच््ापेचस्प्ान्तेऽथ मध्य समीपे । 
मग्वं मन्दं पाणिमध्ये व्यनक्ति या मध्या मभ्यमघ्नीडितेयम् ॥ 

एभहर॥ 

भष्यमसाधारणम् 
काकल्यन्तरयोस्तत्र क्षणं श्र मेऽधुना । 
प्रथमं षडूजमुषाय काकली वतो ततः ॥ 

कमदुषवारयेदेवं मध्यमे च ततः परम् । 
न्तरं षम तद्त् समुषायाथबा यदि ॥ 

क्रमाभ्वानि समुश्वाये षद्रजमु्वारयेत्पुनः। 
तत्परस्पर संरम्भे खोप्यं यत्त प्रवादधेत् ॥ 

एवे मध्यमगान्धारा क्रमदुशाय मध्यमम् । 
पुनः प्रचेत्परं च वञ्य॑ दयक्स्वा विधानतः ?॥ 

ठ्याप्तं क्ुयाखयत्नेन संपूणादिक्रमात्ततः। 
काकस्यस्तरयोः सर्वप्येरोध्व्रस्पता मता॥ 

स्यीकरोति निषादो यः षडजस्याथां श्रतिं यदा। 
ऋषभरतवन्तिमां तस्य षड्जसाधारणं तदा ॥ 

तथेव मभ्यमस्यापि यथा गान्धारपश्नमे । 
भास्कंदतस्तदा मध्यमाख्यसाधारण भवेत् ॥ 

सङ्ीतसुयोदये 

मध्यमादिरागः 
मभ्यमादिश्च रागाह्का म्रहडान्यासमध्यमा। 
सप्तस्वर गातव्या मध्यमादिकमूटधैना । 
संपूणां कथिता तक्षः रिध्टीना कचिन्मता ॥ 

सला सष्टास परिरम्य कामा 
संचुम्बितास्या कमलायताश्ची । 

ख्णंच्छविः छृङ्मलिप्तदेशा 

सा मध्यमादिः फथिता मूनीन्द्रः ॥ 
मपधनिसरिगम-मपधनिसगम, 

सङ्गीतक्ष॑न ‡ 

मध्यमादिलक्षणम् 
भार्य कुतपे कारे चावरोहत्करिमास्छ्वरान्। 
षडूजान्तारष्यायिपयैन्तं यद्वा हन्यात्तु पैबतम्॥ 

मध्यमादेः समाख्यातं स्वस्थाने प्रथमं तदा । 
भसम्भवे पूर्वपूर्वस्वरस्य तु परस्परम् । 
कमेण सखरमायोद्ेत् सर्वरागेष्विति सविः ।। 

हम्मीशः 

मध्यदुटिता 
कुट्यित्वा च विन्यस्य टुठितश्च निकुट्टितः । 
सा मभ्यलुहिता षेति कीर्तिताश्चयनामिका ॥ कम्भः 
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कुष्ितो स्थापितऽच्िश्ेठितश्च निङु्टिता । 

समादिष्ठा तदो मभ्यल्ुटिता नृच्तवेदिभिः ॥ 

मन्यव 

कुटयित्वा च विन्यस्य भ्रमित्वा न्यसेत्ततः । 

निङुटयेत्ततः स्थाने मध्यवक्रा प्रकीतिंता ॥ 

मध्यस्थ वस्तु 
न चातिमावसन्तुष्ठो न चान्ये तु जुगुप्सितः । 

मभ्यस्वभावमासाद्य मध्यस्य वस्तु निदिं रोत् ॥ 

मध्यसाधारणम् 
घाधारणं तु गमयोः श्रतियुग्मपरिग्रहात् । 

मध्यामायन्तः संभ्रिय श्रुतियुग्मे मपे स्रौ ॥ 

गृहीत तत्र विज्ञेय मध्यसाधारण वुधैः । 
यदत्र मभ्यमस्थोक्तं बुधाः साधारणं स्फुटम् ॥ 

तत्र मध्यम एवं स्यात्तदिति प्राज्ञतमतम् । 

स्वस्थानाद्यस्च्युतः स्वीय सानमप्राप्तव्रान् स्वरः । 

साधारणे तु तद्भवे भावप्राघान्यतः स्प्रतम् ॥ 
कुम्भः 

मभ्ययथापनकुदटिता 
ष्टिः प्रथमे पादः पुरः पश्चान्निषेरिवः। 

मध्ये निवेशिवश्चाये पुनस्तत्रव छित: ! 

मभ्यस्थापनकुद्यख्या चारी चान्व्थरश्चणा॥ 

मध्यथांननः 

परस्परं निस्सदओौ तावेव सदसो च यो। 

मभ्यस्थौ सौ तयोर नदटृदेशाख्ययोयेया ॥ 

मन्द्रगतिः 
मन्द्रस्वश्षपरो नासि न्यासे तु दै यवखित । 

गान्धारे न्यासणिङ्गेतु चष्टमृषभधवतम् ॥ 
नाग्यशौ्ते 

मन्द्रतारर 

तास्मन्द्रप्रसन्नस्तु ज्ञेयो मन्द्र गतस्य च । 

छङ्कवित्वा परान्मन्द्रास्परंस्तार्गतिं गतः ॥ 

मदैरमेदाः 

मन्द्रखयः 

ष्वतु्यांपि पुनस्तन्तरया मन्द्रमध्यमयुक्तया। 
षट्सु तास्वपि सारीषु भवेयुः फमञ्चः खराः )! 

पतपः प्रथमः शुद्धपश्चमस्तद नन्तरम् । 
शद्धो दः शुदधनिः पञ्चान्निषाधः केरिकी ततः ॥ 

षड्जः पतादिरित्येते प्रोक्ता मन्द्रस्वरा मया । 

पुरोदितानुसारीषु तन्प्रीमिश्च चतसमिः ॥ 

भनुमन्द्रस्तथामन्द्राः प्रोदिष्टास्ते स्वयभुवः। 
स्वीयकर्पनया नोक्ताः प्रामाण्यं तेषु विद्यते । 

गुरणा मे यथोदिष्टा वीणायां सुप्रपद्िताः ॥ 

मन्द्रादिखानानि 
नृणामुरसि मन्द्रसु दवारिंडातिविधो ध्वनिः । 
स एव कण्ठमथ्ये स्यात् तारः शिरसि गीयते ॥ 

उत्तोत्तरतारस्तु बीणायामधरोत्तरः । 
इति ध्वनिविदोषास्ते श्रवणाच्छत्तिसंक्ञिताः ॥ 

वि दत्तिमः 

मन्मथतार्लक्षणम् 

दरतद्वन्द्रं गुरुश्वेकस्ताले मन्मथसन्ञके । (० ०।) 

सोमराजरेष्ः 

मरालः- नाय्याज्गम् 
प्रथमं दुग्गदिग्गिस्यादन्ते धों गुड्धां गुडुः। 

धीं तक्किटिधणं मध्ये मरारस्तु प्रकीर्तितः ॥ 
भरतकल्पलता 

मरालरक्षणम्- देशीचारी 
नन्यावर्वसख्योरङ्धोः पाणिपाद प्ररेचनम् । 

पुरः प्रसारितो यत्र सा मराद्य प्रकीर्तिता ॥ 
मोक्षदेषः 

नन्धावतीसनाङ्खी चेरपाषणीं प्रपदरेचितो 

पुरः प्रसरितौ चारी मरान्ड साभिधीयते ॥ 
कुम्भः 

मदैलमेदाः 
वादको मुखरी चान्यः प्रतिमु खरिकृत्ततः । 

गीतानुगश्यतुर्थप्तु बुधैमोदछिको मतः ॥ 
मोक्षदेषः 
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परदटघुरजयोः भेदः 
छयेदाङ्गटो वामे मुखे स्याद् दादशञाङ्गलः। 
दक्षिणे तु मुखे परेः मदः परिकीर्तितः ॥ 

सुरजोऽषट्ञेखो रामे दक्षे सपाङ्गखो सुखे । 

भङ्गधोर्वकालिज्ञथमभेदात्सरिसा परिकीर्तितः ॥ 
तदुक्तं भरतेन । 

हरीतक्याकरतस्त्वन्ते यवमष्ये तथेोर्ध्वकृः । 
आणिङ्गथश्चेव गोपुच्छसद्ः परिकीर्तितः ॥ 

सङ्गीतनारायमे 

. भमटल्यः- तारः 

वर्णश्च सप्रद्यमिरंघिः शद्धारके रसे। 
कमलो मल्याख्ये चैवाद्य वृद्धिकरः परः । 
मल्याख्यो भवेत्ते गुरुरेषुस्थ) गुरुः ॥ 

गान्धवैवेदे 

मह्ारीरागः 
मलारी सपदीना स्याद्रहांश्चन्यासधवता | 

 भौडबा पौरवीयुक्ता वषासु सुखदा सदा ॥ 
गोरीकृशाकोकिलकण्ठनाद् गीतच्छछेनार्मपरति स्मरन्ती । 
भादाय घीणां मजिन रुदन्ती मह्ारिका योवनदूनचित्ता ॥ 

धनिसरिगमध 
सङ्गीतदर्पणः 

भष्टरः 

यैवतांराग्रहन्यासः षड़जपञ्च मवर्जितः । 
मस्दारो गीयते प्रात्गान विद्या विश्चारदैः॥ 

मल्हारी 
पत्येण युता प्रातर्मस्हारी रि विवर्जिता । 
वषांख्पि विरोषेण प्रगेया सुखदायिनी ॥ 

। कुम्मः 

मसी 
हरिताखादिसामग्री मसी चेव तु वर्णिका । 
मुख्यता हरितारस्य वर्णिकायाः परिग्रहे ॥ 

हरितारुविहीना तु नैव सिद्धप्रदा मसी । 
हकारः शङ्करः प्रोक्तो रेफो वहिसशखो मतः ॥ 

इकारश्च तकरश्च सर्वविध्नविनाशनः । 
भाकारो द्रूदिणाइचेव कारो ख्य उच्यते ॥ 

मातुहस्वः 

एते देवगणा निद हरिताले व्यवश्िताः । 
वर्णिकाप्रहणे तस्या हरिताः प्र्यस्यते ॥ 

मन्त्रोऽयं कथितो वेदे हरिताद्ममिमन्त्रगे । 
वर्णिकाग्रहणार्थस्त्वं निर्मिराऽसि धरातले ॥ 

सर्वसिद्धप्रदो नस्थि सर्वदेवेश बन्दितः। 
सर्वविघ्रोपहः साक्षाव्सर्वदेबमयस्तथा। 
तस्मात्प्रयच्छ संसिद्धि हरिताख नमोऽस्तु ते ५ 

जगद्धर; 

महानादलक्षणम् 
निस्साण इति विख्याते महानादं भयंकरम् । 

मागधी-- गीतिः 
मादामिरष्टमि मानें वातिके सकट: पुनः । 
चतुष्कलः तृतीयस्यां कलायां दक्षिणे पथि ॥ 

प्रयोज्या मागधघीगीतिरियमुक्ता महीभुजा । 
इति पश्चान्तरेणोक्ता मागधीगीतिरुत्तमा ॥ 

कम्भः 

तद्ठ स्यान्मागधी चित्रे पदेः समनिवृत्तकैः । 
दत्त 

मातुः 

गीवोणमुखभाषाणां प्रदं मातुरितीरितः। 
धतुमातु समुत्पन्नं गीतमिद्युच्यते बुवैः ॥ 

सञ्रीतसूर्योदये 

मातृकालक्षणम् 
देशीमागेगतेस्तारैर्मिश्रा सा गीयते सदा । 
निबद्धा चानिवद्धा च द्विविधा स्यात् च्रिधोपि खा॥ 

निबद्धा पएयबन्धेन गद्यवन्वेन चतरा । 
गातव्या गीतशाखन्ञेजेन्मदयजुभगप्रदा ॥। 
वेदान्तन्यायमीमां सापुराणजननी यतः ! 
अतोऽसौ गीयतेऽरोष मोदप्रसयूहनाशिभी ।। 

सोमराअदेषः 

भातृहस्तः 

वामे तु शिखरं कृत्वा दक्षिणे मृगरीर्षकम् । 
मात्रां विनियुज्येत कीर्तितो भरतादिभिः ॥ 

भर् तकल 
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मापपट्ः 

माधवप्रियः निवटश्चानिषद्धश्च मार्गोऽथ द्विवि मतः। 
करण वलितोर स्यादछितै च ततःपरम् । भआंखापादिनिवन्धो यः स च मामः प्रकीर्तितः॥ 

पदापिवि्चै च ततो दोखापादं समाश्रयेत् ॥ भ 

पाश्ै्छम्े परिगत सिंह विक्रीडितं ततः । नानादेशसमुद्धवाश्च छखनास्तामिस्ततः शिक्षिताः 

एटकाकीडिते पश्चार्छटिच्छिन्नमतःपरम् ॥ ताभ्योऽप्यक्व परंपरागतमिदं खोकप्रतिए्ठाम गात् । 

नवमि: करणरेमिर्नि्मितः कुम्भभूमुजा । पार्थायेवदुपादिशस्पुनरिदं गन्धर्व॑टोकाथिप 
माघबप्रियसंजञोऽयं प्रयुक्तो माधवाचेने ॥ श्रीमांश्चिवरथस्तदेतद् खिर मागाभिध त्वतः ॥ 

कुन्मः कुम्भः 

माधू्यम्- (पुरुषस्य) चिनत्र्चित्रतरश्िश्नतमो बार्तिकदक्षिणो। 

नि्ारहेतौ वहति विद्यमानेऽपि चेतसः धतिचिश्रतमः प्रोक्तः ताठमाभ इति स्मृतः ॥ 
स्मभायिक्प्रसादोऽपि तन्माधुयेमितीरितम् ॥ व 

वेमभूपाः 
मागोः स्युस्तत्र चत्वारो धृत्रधिव्रश्च वातिकः । 

मन्मयगणाः | दृक्षिण्धेति तच स्यात् धुवक्रे मात्रिकराकर। ॥ 

भाते गणाः षट्चतुसलिद्धिमिता नि होषेषु द्वे चतखोऽष्टौ क्रमान्मात्राकला भवेत्। 
स्युः बटरपच चतुसिद्धिमिता मत्रायुताः कलाः ॥ भवकापतिवा चित्रे वातिके त्वादिमे उमे । 

अत्युक्तायाप्तु चत्वारो भेदा रतिगणाः मताः। दे चान्तेऽपि प्रयोक्तव्ये कमादष्टौ च दक्षिणे ॥ 
कत्र ये छषुपूतरोः स्युसतेषु प्रागधिक रघु । कुम्भैः 

अच्च अभ्याभवा मेदाः प्रोक्तास्ते मान्मथा गणाः ॥ मागदशी 
मोशदेवः भागदशी 

वचर प्रययेकार्थे मागेदेकीति का भिघा। 

1. उच्यतेऽत्र तदे क्येऽपि ये यत्र विनियुञ्यते । 
श्रषद्धरसर्रछितन्वैव निरस्तो विस्मितस्तया । विवक्षाव्षतो हते सर्वमप्यैमिति स्थितम् ॥ 

बल्लासितो वियुक्तश्च प्रस्सास्यदचुतो परो ॥ | । कुम्भः 

स्वस्थाविति नवोष्ठासोछामनिश्चासनोदितो । 
मागपटदः 

समौ शरन्तो विलीनश्वान्दोखितः कम्पितः परः॥ 

स्तम्भितोद्धासनिश्वाससूल्छृतानि च सर्कृतप्। सवितस्तिकरदनद्रं दर्यं स्यात् परिपरी पुनः । 

एवे दश्च विधः प्रोक्तो मारुतः कैशचिदाटतेः ॥ षष्ठथङ्गरो मध्यदेशे प्रथुः ववद्रद्।रुगः ॥ 

मङ्ञम्दवदनायम्तु प्रवृद्धः सन्विनियेतः। उत्तमो वीजकाछादि कृतो धानुमयोऽथना । 

सप्रवृद्धस्तु निःधासः क्षमादिपु नियुज्यते ॥ दक्षिण वदन तस्य स्यात्सा्धकादराङ्गलम् | 

कुम्भः (4 9 ॥4 € [केः 

मारती-- (कल) वामे तु वदनं कार्य सापैदैशमिरङ्क्ैः। 
५ त (| ~ ^ 

अतुर्विलासेषु रिरे निधाय नमोगतेयव कराङ्धिपद्यैः। दक्षिणे वदने तस्य चर्यं लोहनिभितम् ॥ 

अकरणि चेद्धामयते हि सैब प्रोक्ता कलेयं किङ मारतीति॥ वासे च बख्यै वक्ते काय वद्ीममुद्रबम् । 
नगेन्द्रसङ्गीते घाण्मासिकस्य बर्सस्य म्रतस्यानःस्य पारिकाम्॥ 

भारी । तयावगुण्ड्य वखयं वामे बही समुद्धवम् । 

ङ्किते सप्तभिः रान्यमभूतरद्रदम् (1) ॥ 
कि [ ष्ठ अ एक 

| तन्न सपसु रन्ध्रेषु निधिम: सुष्ष्मदारकः। 

सञ्खीतनारायणे कल्याः सप्र हेमादिधातुभेद विनिर्मिताः ॥ 

ब्रह्मि: गदितां शम्भोः प्रयुक्तं भरतादिभिः, 

गान्ध्च वादने नृय यन्मागे इति स स्मरतः॥ 
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विस्तारतस्त्यद् टया खर्णादिषतया ततः । निधहेत्वौडवत्वेन विनाप्यस्पेन केनचित्। 
बेष्टयेत्पटहं कण्ठे तया पत्चिकया इट् ॥ एषौडुवेन विज्ञेया नानामतविचारतः ॥ 
षाद्य कायस्य यच्चमं परोस्तत्क वटं स्मृतम् । म 
कृतान्तःसुषिरानेन घनेन वदनद्रयम् ॥ 

पिदरभ्याद्स्य वदने दृक्षिणे कवल पुनः। माखशीः 
सर्वतो विदितः छिद्रं विदध्यादराय सिद्धये ॥ ~ पद्रजलयोपेता ०५ सदा भवेत् 

। पारसभ्वङ्गारव नी॥ 
गुणैः सुषिरनिक्षेपैः गाढमाकृष्य यल्नतः । ५. + 

क्यः 
षामवस्कस्य वरये सप्गरन्ध्रनिवेशितान् ॥ 

गुणानाद्ष्य सुरं यथास्थाने निवेश्य तत् । भाटवी-- विभाषा 
बामस्य कवरं तत्त सप्रदधिद्रनिवेरितैः॥ 
णिः ल क तथा मतङ्गमुनिना मिन्नषडजे समीरिता। 
र त 0 ॥ वतसुषीः । संपूणांशाग्रहन्यासा पैवता भूयसी पुनः ॥। 
दुक्षिणास्यस्य वर प्रक्षिप्य मभ्यतः॥। सिकसंपि 
स . सरिमेशच प्रयोगाः टक्षफरिकसंश्चिनः। 

सम्यक्तु सुटः वयै गाढतां नयेत् । रागस्य साम्ययोगेन विभाषा माठवाभिधा ॥ 
करक्भ्यो बहि वांमवद्रीवटयपहवे ॥ क्लः 
कच्छाकटीवेष्टनाय सांचर बध्यते दढा | 
दयेव मागेपटद्ये टष्षितः शाख तारीत: || बड जगप्रामे टश्चरागे भाषा माखविका स्मृता। 

षड जांशम्रहटणन्यासा चाष मेण विवर्जिता।॥ 

मारीरक्षणम्-- (अभिनयः) भौडुवा षद्भजगान्धारप्चमैीप्रिमागता । 
नास्थवेद्वृततसवा द्ररतादि महरपिभिः भाषेयं मालवीनाम योऽया वाके बुैः । 
सद्भिः सश्चारितस्वाच मागेमाहुरिदं बुधाः ॥ मारवादेः पञ्चमस्य टकरागस्य मिश्र णात्॥ , 

कुम्भः 
मार्गखस्पम् 

दक्षिणो वातिंकञ्ित्रो धरुवरश्धिव्रतरस्तथा । 
छतिचिल्लतमश्चेति षण्ागादिशाश्चयोदिताः॥ 

मान्यम् 

गर्भित गुम्भिते चैव वेष्टितं छम्षितं तथा । 
अनुघर्षगकदचेव स्वरश्चापि प्रकीर्तितः । मात्य चतुधा केशान्तं दइयाटङयं तु गभेकम् ॥ 
+ ९ {\ र्चम् सर्वेषां मतमाश्चिदय माम्गं द्र इृशघा मवाः ॥ केरोपरिष्टात्तसप्रथिते पृष्पगुभ्भितकं तु तत्। 

वेष्टित यत्तु मालाभिः तत्त वेषटितमुच्यते ॥ 

विरस्मनितं वेणिचूडाकण्ठेष्वालम्बिते तु तत् । 
गर्भिते तु द्विजातीनां विटादीनां च गुम्भितम् ॥ 

द्विजेतराणां धभ्मिहभाजामावेष्टित भवेत् 
वेणिच्युताग्रकण्ठेषु रम्बते स्याद्यथोचितम् ॥ 

धमोदिसाधने नास्ये सर्वदुःखापनोदकम् । 
भनुसेवध्वमृषयस्तस्योत्थानं तु नाटकम् ॥ 

वाग्भिरङ्ैमगदरसेयैः सन्स्वाभिनयेन च। 

नियन्तम्या थतरदैरष्यग चतुरङ्गलः। मालवमाषा 
पटहस्य च वामस्य पृक्तङ्गलचतुष्टयम् ॥ नियोख्या दीपनादौ छु सङ्कर्णत्वयुपेयुषी । 

कुम्भ); 

नृतरतराबी 

कवेरन्तगेतं सावे भावयन् भाव उच्यते ॥। 

भराखयौीरः ष । 

शुद्धाः खरिमपाः शुद्धो धः पतादिसमध्यकी । गोपवेषहरेः केशी बहुरुञ्जादिमियुता । 

मेके माखदगैव्य्छय रागस्यापि तदा भवेत् ॥ | निष्पाशानां तु कर्तव्यं नीटचामूररुम्मितम् ॥ 
कः सङ्गीतनाायणे 
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मिधुनम्---(नश्षवहस्तः) 
व्यखयभिमुखीभुती सूची मिशुनमाजने । 
क र श्ारदोखरः 

मिथोऽसदीक्षाबाद्यम् 
एकः करइचेद्न्यस्य स्कन्धदेशमजुगेतः । 
निवृत्तस्सनिजे पाच कमाद्विहितमण्डखः । 
भिर्थोऽसवीक्षाबाह्यं तत्कथ्यते चार्यं तथा ॥ 

मिथकः 
कटवा धते कल्पने तु गायेन्मिश्रक ईरिवः। 

भरतकल्पख्ता 

मिश्रकरणम् 
स्वरः पाटेस्तथ। तेनैय॑त्रोद्राहध्वौ कती । 
सन्मिश्रकरणं प्राह मोक्षदेवः स्फुरस्यशाः ॥ 

मोक्षदेवः 

भिश्रराया 
रागे रागान्तरच्छायां मिश्रयन्दोषवर्जितः। 

प्रचीणत्वेन यो गायन् बुधेर्मिश्र उदृमहृतः ॥ 
कम्भः 

भिश्ररागाः 
सारज्ञनाटसोराष्टसवेरीुद्ध चौलिका । 
माख्वश्रीश्च तोडी च ततो घण्टारवोऽपि च ॥ 

जादरामक्रिया सिञ्जि मुखारी मेचबोजिा। 
द्ाखरागाः कथिताः ततो मङ्गखकोरिका १ ॥ 

रागक्ञिः केवला शुद्धवसन्तोऽपि प्रयु्ते । 
केदारगौरसामन्तो पाडिस्थान ततःपरं । 
मधुमाधविका पश्चादुपरागा इति स्मृताः ॥ 

*स्गारशेखरः 

मीनम्--(रारिहस्तः) 
त्रिपताकाहयौ हस्ती चान्योन्यमुखमिभिती । 
स्थापितावम्रभागे तु मीनाथं सुप्रयुञ्यते ॥ 

"स््ारहेखरः 

युहस्दतालरश्णम् | 
रषुद्रेतचतुष्कं च गुरुरेको सुङ्ुन्दके । 
॥००००&€ सोमराजदेवः | 

एडटः-- हस्तः 

सुक्क विरली भूतेऽप्यर्पद्मकरश्च यः । 
मन्तरहक्तौ तथा सम्यग्भागघेयानुमुग्जने ॥ 

भरतकल्पढ्ता 

्रुक्तजायु 
मुक्जानूरकटस्यैव जान्वेकं भूमिप्रष्टगम्। 
हवने सान्त्वने चैव सल्नने साधुकपैके। 
भरसादने मानिनीनां विनियुक्तं महर्षिभिः ॥ 

यक्ता 
स्वराणां मोचनं व्याप्तं मुक्तेति परिकीर्तिता । 

भरतकल्पकता 

--मृदङ्गप्रहारमेदः 
उभयोश्च परित्यागात्तथैकान्तरघाततः । 
क्षणे क्षिणे कासश्च मुक्ताख्यस्स उदाहतः ॥ 

सन्गीतनारायमे 

--वृत्तमाखः 

बुधैयेक्तावली ज्ञेया छन्दसा वर्भितैःपदैः । 
निबद्धः केनचिद्त्तवन्धेनाइृत्तवन्धिनी ॥ 

युग्मिनी वृत्तयुग्मेन निबद्धा परिगीयते । 
प्न्थिता बहुमिवृ्ैवृत्तमाखा स्मृता बुपैः ॥ 

एुक्तावकिग्यतिरिक्तव्रयाणां रेङ्धीणां विभागः तष्टक्षणानि च 
हित्वा मुक्तावरीं तिखो भवन्ति तिविधाः पराः । 
गणिका वर्णिक चन्या मातृका परिकीर्विता॥ 
गणिका गणिकेवैतेर्व्णजेर्वर्निका मता| 
मानिका मातृकेवैतैनव मेदा भवन्यमी ॥ मोक्षदे 

युखगुम्फिनी-- (कल) 
भसि खरे दधती युखन्तं नानाविधाय स्फुलिकाःसुमुाः। 
प्रभातिसूत्रेणस चलयपाणियेत्नाद्धतोक्ता मुखगुम्पिनीयम्॥ 

नागन्प्रसश्नीते 
युखरागः 

ग्सानुदायिनी सम्पत् पदाथः सम्प्रकाशते । 
तामात्मस्थां उयनक्त्यत्र मुखरागो रसे रसे । 
स चतुधा स्मृतो राज्ञा पूर्वः खाभाविकस्तथा॥ म्भः 



मुखयीरश्षणम् ९११ 

युखरीरक्षणम् 

बाद्यप्रबन्धनिमीता निष्णातो गीतवादने। 
स्वरेष्वन्तखस्व चे सृत्तरिक्षाविचक्षणः ॥ 

धधोङ्गमिव नर्तक्या वादयेद्रङ्गभूगतः। 
बाद्कैः परेक्षितमुखो वादनाथ मुखर्यसौ ॥ 

। मोश्चदेबः 

यडपम् 

मुड्धप भ्रपदस्य स्यात्कम्पन द्रूतरासतः। 

सद्गीतसुष्छावरी देवेन्दता 

युडपचायः 
धद्धटीपृष्ठभागे हि चत्तज्ञा मुड्पं जगुः। 
चायते तेन मुडुपचारीयन्वर्थसंज्ञकम् ॥ 

निरुक्तिमेवं केप्याहुरन्ये संज्ञां डविद्धवत् । 
मुडपोपपदाश्चायेरसस्ति यद्यप्यनेकञचः ॥ 

तथाप्यमूर्मया काश्चिद्टिख्यन्ते खोहितोदिताः। 
पुरःपश्चार सदाचारी तथा पश्चात्पुरस्सरः ॥ 

मध्यवक्रामिधा चारी तथैकपनकद्टिता । 
पद दयनिकुटाऽन्या पादयति निङ्ुद्िता ॥ 

पुरक्षेपनिषुटरा च पश्चारक्षेपनिकुटिता । 
पाशक्षिपनिषुट्रन्या चक्कुदरनिकापरा ॥ 

मध्यस्थापनक्ुख्या च चतुष्कोणनिष्रुटटिताः। 
च्वारी त्रिकोणचारान्या तिरग्चीननिकुटिका 

धनुरोमविलोमा च प्रतिखोमानुखोमका । 
पुरस्ताल्ट्टुठिता प्र्लुठिता चक्रकुट्विता॥ 

पाश्यद्रयचरी मभ्यद्ुटितास्या परा तथा । 

शोमतोऽशोकमषेनेव्युदिष्टाः प्तिंशतिः । 
द्मा मुड्पचार्योऽथ रक्षण प्रतिपाधते ॥ 

अद्यो 

तरा 

संप्रदायानुसरणं मुद्रा हृद यरंजनी । 

धद्रादस्तः 
मध्यमाङ्खषटयो्योंगः शेषा स्यः प्रसारिताः। 
मुद्रा दस्तस्समाख्यातः करन्यास विचक्षणैः ॥ 

मुरजर्श्चणम् 

भणुरियर्थङे धेनोरानने वृणभावने । 
चिन्मुद्रायां च चञ्च्वर्थे मुद्रादस्तो नियुज्यते ॥ 

मरतकल्पख्ता 

युनिस्तम्भरक्षणम् 
योगाभ्यासजपादिषु मुनीनां निश्खाङ्गत्वम् । 

मुनिसम्भः। "जारेखक 

भुरजकर्तरीचालयम् 
अंसावधिस्तनक्षेवाद्धान्त्वा मण्डरबुत्तितः। 

ततो वक्षःस्थरं प्राप्तौ मुहूर्निक्षिप्य पाश्चेतः ॥ 

भधस्तन्न व्रजत्येको द्वितीयो मण्डलश्नमः। 
विखोडितो यदा पश्चादुभौ हस्त करिखितौ)। 
भन्योन्यामिमुखौ न्तो तदा मुरजकर्तरी ॥ 

धुरजलक्षणम् 
युरजस्य त्रिभिर्वेधर्मभ्य गाढं प्रवेशयेत् । 
अस्योपकण्ठे छुण्डस्यो बद्धव्ये धातुनिर्मिते ॥ 

तत्र षामास्य्कुण्डस्यां स्निग्धां पटरमयां नवाम् । 
कच्छामष्टाङ्कलखायामां सांचरुदद्वितयां ञ्चभम्। 
निवेश्य दक्षिणास्येऽथ छुण्डल्यां तां निवेश्चयेत्॥ 

कुम्भैः 

मुरज त्व्ग्ेरेकरविंशयया प्रमितायतिसु । 
कुयौदासनकाषठस्य प्रथुमन्तर्मनोहरम् ॥ 

पिण्डमधालं प्रक्तमङ्घुलानि चतुदश । 
निदन्द्रस्य च वामास्ये दकषिणाप्ये बयोदश्च ॥ 

्रत्येकमास्ययोर्मं कायेमेकाङ्लादिकम् । 
चत्वारिंशच्च रन्ध्राणामद्खखव्य रधानतः ॥ 

कुया द्रोमूधिक्राबन्धे रन्प्रनिक्षिप्रककेरेः । ` 

मुरजे मध्यमेत्य त्रिभिर्वघेत्तु बन्धयेत् ॥ 

कुण्डलीद्वितय प्रान्ते कटरा कच्छां निबन्धयेत् 
लेपयेदटदनद्न्द्र भक्तिमिश्रेण भस्मना ॥ 

टकार धिकार धोङ्कारषटेन्थकारकः। 
नकारश्च सदोङ्कारः पाटबणां मरदङ्गजाः ॥ 

सोमराज 



रयादः ९१२ 

बरजवबादश् 

बादको युखरी गीदानुगः भ्रतिमुखयपि । 
इत्थं चतुर्वि धरवेन प्रोक्तः मोरजिको बुधः ॥ 

भयेषां कमतो वक्ष्ये छक्षणानति समानतः। 
वाद्) जल्पो वितण्डेति बाद्भेदो द्विधा मतः ॥ 

बीतरागः कथावादः स च पक्षपरिप्रहः । 
स्पक्षसाधन तट त्परपक्षस्य दृषणप् ॥ 

विज्ञगीषुकथा जल्पः प्रतिपक्षेऽप्यसाःधिते । 
जल्प एव चितण्डः स्यादिति त्ठश्चणत्बतः । 
बादं रागप्रधानतरादन्र सम्यकू प्रपच्यते ॥ 

कृम्मः 

एुरजस्य पाटाक्षराणि 
कच्छा शुभावुगां न्यस्येत् द्विगुणत्वमुपागताम् । 
धथ वामेऽन्यवदने पिण्डिकान्तरिताष्ृतिम् ॥ 

भक्तस्य भूतिमिश्रस्य मदेनाशिक्षणीङृताम् । 
विवेदय बो्णाख्येनाष्य च दक्षिण छिपेत् । 
श्व च प्रभवेन्नादो मेयध्वनिमनोहरः ॥ 

कुम्भः 

हरजादिजातिषाद्यानि 
भावौ मभ्येऽवसने च प्राचुर्यं यच दंतः । 
शादे खण्डे हितीये च तारगोव ग्रवा भवेत् ॥ 

तन्न बोष्वावणी प्रोक्ता वाधविद्याविशारैः । 
वाघयान्तरेऽपि बाय स्यादग्याः खण्डद्रय यदि॥ 

तत्तद्वाधप्रधानाथौँ पार्थक्वेन भये जितौ । 
दृष्तिं देकृतिष्याते हुडुक्षायां च मले ॥ 

दैकृतिः करदायां ख सप्रधानाक्षरयोजना। 
दवमेव बुधेक्ञेयाः पाटबाद्यान्तरेष्वपि ॥ 

चउलावणीतु सा यत्र मण्डली वाद्यते यदा| 
उडु वस्तु सकोणेन छलितेन प्रवानात् ॥ 

ताखृहस्तेन वामेन पाणिना दक्षिणन तु । 
स्यस्तिकेन तु हस्तेन खकारहूताध्ितम् ॥ 

डरकीपिहितं वक्त बाद्यते सा इचुम्बिनी । 
जो।वण्येव विज्ञेया चारश्रवेणिका बुधैः 
क्रमाद्वा युगपत्पाटेः पाणिभ्यां सूरिभिः ते. । 
सा द्विषा च करमादृक्ञेया पाटोपाधिवश्ाथदा ॥ 

सष्टिकखस्तिकयोकशक्षयम् 

छदः पटैः छता शुद्धा चिग्रैश्ित्रा मता सताम् । 
भष्पृषटकुण्डलीं कोणघतिनारमको भवेत् ॥ 

परिभ्रवणिका सोक्ता वाद्यते यत्र तु कमात् । 
कर्तरी समपाणिश्च बाद्यवश्दनकोषिरैः ॥ 

समप्रहारो वाद्यं स्यात्कराय्यां युगपद्धतेः। 
कड्पादुद्धबे यत पाटा ये बायसश्रयाः ॥ 

तदाद्ये वाद्यमाचसख्युखद्य कुड्प चारणम् । 
केवरेदैस्तपटियां नाया सा करच।रणा ॥ 

हस्ताभ्यां क्रमतो द्वाभ्यां मदना दक्षिनेन च । 
वाद्यते तारः पाटः दण्डहस्तः स उच्यते ॥ 

पाटोर्निरन्तरेद्राभ्यां पाणिभ्यां पाणिनाध बा) 
छयोद्रनरवं वाद निरन्तरघनस्यनम् ॥ 

ुरजाडम्बरम् | 
गत्वा विदिशि तत्रैर भवेढादत्त मण्डः । 
सन्यापसब्यतो यव पाश्चयेर्वर्तन।न्विचः ॥ 

दुक्षिणस्तु ततो वामः स्कन्धदेऽमुपाधितः। 
किरं विदिरि यात्याथ टुटितस्सन्यपाश्रके ॥ 
ततोऽन्यस्मिन् करे तियेक् नामिदेगसमणे। 
लुटत्येतस्समादिष्ट मुरज।डम्बरं बुः ॥ 

धुशिः-- हसतः 
भअङ्गल्यः स्थटमभ्यसथाः सवद्एनिपीडिताः 

तथेवाङ्गषठगभां बा भवेयुः सुषटिके करे ॥ 

एष प्रहारव्यायामे निदेयस्तनपीडने । 
सवाहनेऽसियष्ठीनां दण्डक्कन्तग्रे तथ। ॥ 

अवधात प्रा्खाङ्ग्ठाश्चापेऽद्ग्निपी डितः । 

दोडने मष्वयुद्धादो सध्यगाङ्गष्ठको भवेत्। 
रसवद् द्रब्यजातस्य रसतिष्पी डने तथा ॥ 

धु्टिकिखस्तिको 
छताख्यावरलितौ ज्ञेयो म्बरितकीकृतक्ूपैरो । 
भथ मूर्ति विव्त्तौ तो मुष्टिकस्वस्तिकौ मतौ ॥ 

सक्षी तनारायणे 

कुर्मः 

पु्िफखस्िकयोरक्षणम् 
एवं वत्तेनयारां तथान्यमङपष्वम् । 
हस्ते मुहुः क्रमास्छत्वा क्रियते खस्तिकाफ़तिः ॥ 



मुष्टिवर्तना 

कटकामुखहस्तो चेन्मुष्टिकस्वस्तिको तदा । 
कपित्थो रिखरौ मुष्टावथवा स्स्तिकाकरृती ॥ 

हम्मीर 

मु्टिवर्तना 
व्यावृत्तक्रियया मुष्टिः कृत्वा चोद्धामयन्मृहुः । 
सव्यापसन्यतो मुषिवतना सद्धिसीरिता॥ ॥॥ 

अर्शाक; 

सह रीलक्षणम् 
मुहरी काहटाकार। दारवी श्द्गजाधवा। 
चतुर ङ्गलसंयुक्ता हस्तायामा विधीयते ॥ 
गुच्चाकृतिमुखचिद्र तस्यायं रन्धसप्रकम् । 
चतुरभिरङ्गठेः काय वंहञरन्दप्रमाणतः॥ 

सोमराजदेवः 

मूरेना 
मू मोदसमुदाययोः -- 

मृद्ते येन रागो हि मूर्ैनेयमिसं्ञिता । 
भारोहणावरोहणक्रमेण स्वरसप्रकम् । 
मृनाश्चब्द वाच्य हि विज्ञेय तद्विचक्षणेः ॥ 

शुद्धनद्द यस्तस्माल्नायन्तेऽन्ये मनोहराः । 
श्दधनद्रः स विज्ञेयो ्रदांशन्यासषड्जक. । 
प्रामरकर्गीयते साय यस्याद्या मूरैना भरता ॥ 

कुम्भः 

मृखामोहसमूदे स्याननिष्पत्तिमूरैनापदे । 
येनैव मूते रागो मूष्ेनेयभिश्चद्धिता ॥ 
मध्यसप्रकसंस्थन षटूजेनारमभ्यतेऽग्रिमः । 
भधोगतेर्निषादयिमदेना षट्परा मताः॥ 

कुम्भः 

स्वर संमृद्ठेते यत्र रागता प्रतिपद्यते । 
मूरैनामिति तामाहुः कवये भ्रामसंभवाः ॥ 

लिता मध्यमा चित्रा रोहिणी च मतङ्गजा । 
सौवीरी षड्जमध्या च षड्जमध्यमपश्चमाः॥ 

नत्सरी मदुर्मध्याच षान्ता च कटावेती । 
तीव्रा रौद्रा त्था्री श्री वैष्णवी खेचरी सुरी ॥ 
नादावती विशाला चत्रिषु ब्रामेषु विश्रंताः। 
एकविंडातिरित्यल मूद्ेनाख्न्द्रमोकिना ॥ 

मङ्रः 
60 
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-- (मध्यमग्रामे) 
सौवीरी हरिणाश्वाथ स्यात्कलोपनता तथा । 
शुद्धमध्या तथा चैव मार्गी स्यार्पीरी तथा ॥ 
हृष्यका चेति विज्ञेया सप्रमी द्विजसत्तमाः । 
मध्यमभ्रामजा ह्येता विज्ञेयाः सप्तमूटेनाः ॥ 

नार धशा 

--(षडजग्रामे) 
आदावत्तरमन्द्रा स्याद्रजनी चोत्तरायता। 
चतुथा शुद्धषड्जा च पश्चमी मततरीकृता॥ 

अश्क्रान्ता तथा षष्ठौ सप्तमी चाभिरुद्रता 
षड्जग्रामाश्रिता ह्येता विज्ञेयाः सप्तमूरेनाः ॥ 

नाय्य 

मूनातानयो भदः 
ननु मृेनादानयोः को मद्: । उच्यत । मृ्धेनातानयोरनु 

त्वान्तरत्वमिति विश्चाखिटः। एतच्ासङ्कतन् । भरतस्य संम्रह- 

शोके तु मूछंनातानयो भेदस्य प्रतिपादितत्वात् । तत्कथ। मू 
नायोहक्रमेण तानो ऽव रोदक्रमेण भवति मेदः। 

मतङ्ग. 

मूला-- (नक्षत्र स्तः) 
पू्ोक्ताधेपताके तु तजेनीमध्यमापि च । 
फणी वद्कताकारे मूटाधं संप्रयुज्यते ॥ 

शशञ्गाररोखरः 

मृगकटाकस्षकः 

पादाङ्गरीभिराक्रम्य भूमिसुत्थाय जानुनी । 
मुहूरापातयेयत्र मुगरीर्षकराश्िता । 
गभ खिन्ना मृगीवेये खास्याङ्गेनैयतः परा॥ 

हरिणष्टटुतयाचायां गुरुमानेन चेन्नता । 
त्रिविघ प्टुतिमाधत्ते तदा मृगकरासकः ॥ 

कुम्भः 

पादाङ्गलीभिराक्रम्य भुव्रमुस्थाय जानुनी । 
मुहुयुहुस्सन्निपाय गभेखिन्नमृगीव चेत् । 
स{छम्यगमनोपतां मगरीषंकरान्विता ॥ 

अशोकः 

-- द्वितीया 
नतंकीगुरुमानेन हरेणष्टुतया प्टुतम्। 
विद्ध्यादुद्धिविधां यव कटासेऽ लो मृगादिकः ॥ 

| भोक्. 
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मृगी-- गतिः 
मृगीव चकिताद्गेया स्वनुरागमनोरमा । 

प्रोक्ता मृगगतिः सेव नियसौन्दयेवर्धिनी ॥ 
संगीतमुक्तावली देचेन्द्कृता 

भृतिः- व्यभिचारिभावः 

रीरासप्राणसन्दयागो मृतिभेवेत्। 
दुभङ्ृरः 

मदङ्खः 
वीजवृक्षश्चरीरोऽय करकैरेस्सुटदीदतेः । 
चर्मवद्वतैरोपेती ब्रह्मणा निर्मितः पुरा ॥ 

एकविंाङ्गलायामो मध्ये किच्ित्प्रुभेवेत् । 
मन्वङ्गटमुखे वामे दक्षिणास्य त्रयोदञ्च ॥ 
एकाङ्क खाधिके वक्ती चर्मणी वतुठे घने । 
मध्ये तयोश्च रन्ध्राणि चत्वारिरास्प्रथक् प्रथक् ॥ 
प्रान्ते रन्ध्राणि छर्बीत तेषामङ्ग ङमन्तरम् । 
तेषु रन्ध्रेषु बध च सावरी तु ततो न्यसेत् ॥ 
तस्मिन् वध्रे तु प्रोतव्या विवरात्कक्रारिमिका । 
अधब्चोध्वे च कर्तव्ा दृष्ोदरनिद्रौनी ॥ 
मध्यं विवेष्ठयेतपाज्ञञ्िभिर्वप्ररेदं ततः। 
तत गोमूत्रिक।बन्ध द्विरन्ध्रै संमुख न्यसेत् ॥ 
श्रान्ते क्ुण्डरते कर्ये कच्छाबन्धनहेनवे । 
तव कच्छां विनिक्षिप्य सञयतो द्विगुण न्यसेन् ॥ 
म्रोता द्विगुणितां कक्षां वघधमध्वां दिर॑चरम् । 
कुर्वीत यस्य तन्नाम मृदङ्गः इति कीतिंतम् ॥ 

मदङ्गायतिः 
मध्ये सूक्ष्मख्या प्रान्ते स्थो ज्ञेया पिपीलिका । 
पिपीलिकाविपयां स्यान्मृदङ्गायतिरुच्यते ।। 

कुम्म 

ग्रदङ्गलक्षणम् 
तत्रादावुच्यते छद्म मृदङ्गस्य कऋमागतम् । 
रेक्तचन्दनतो वीजत्रक्षाद्राखदिरादपि ॥ 
वणाक्त स्यते वापि मृदङ्गः क्रियते बुधैः । 
एकर्विरायङ्गलः स्याद्यं मध्ये प्रथुमेदहान् ॥ 
हरीतक्याकरृतिः पिडे स्यादधा्गरसंमितः। 
शङ्क छैर्मनुभिवामे वदने दक्षिणे पुनः ॥ 

शृदज्गस्वषूपम् 

बहीन्दुनिर्मिंतिक्ञाद ङ्ख देध्यैतसतु यः। 
धङ्गङो नमिनः पिण्डे वामास्ये द्राद्शांगुखः । 
दृक्षिणस्योरुपिण्डेऽस्य सार्धरेकादशाङ्गरेः ॥ | 

कुम्भः 

पुरा मुरासुरं हत्वा भगवान् मक्तबरत्सरः । 

तत्कलेबरमादाय मदैलं कुतवान् प्रभुः !' 

रक्तचन्दनपिण्डन खादिरस्य च वा पुनः। 
निदो षेणान्यजेनापि कारयेन्मदेटे सुधीः ॥ 

धष्टचत्वारिरदाहुरङ्गलानि प्रमाणकम् । 
चतुदेश तु वामास्ये दक्षिणे तु ् योद्ञ ॥ 

मध्येऽधागःस्युन्नमिते फयादत्त तु मदेरम् । 

तन्मध्ये कोटरं वृत्ते रन्ध्राकारेण कारयेत् ॥ 
चर्मत्रययुते चके द्रे कृत्वा तु ततः परम् । 
एकस्य मध्यमे भागे च्छेदयोद्रांदसाङ्गल्म ॥ 
तकर योजयेदन्यचर्मणा चक्ररूपिणा । 
चक्रान्तयोः प्रकर्वीत दार्रिशन्नेत्रबन्दकम् ॥ 

तद्वामास्ये क्षिपेच्चक्रमन्यस्यादयांति माजने 
हादशाङ्गलमात्रे तु वधैयेद्रतुलकृतिम् ॥ 

मेखयित्वा तु मध्येन चक्राकारेण चर्मणि । 
तहक्षिणास्ये निक्षिप्य चक्रबन्ध प्रक्पयेत् ॥ 

यङ्गलद्रयसेनाथ चतुधोन्येन चर्मणि । 

प्वक्रद्रये हृदं गृह्यन्नेतेपु च यथाक्रमम् ॥ 

एकाङ्कटग्रमाणेन तथान्येनाजिनेन च । 
चक्रं गोमूविकाबन्ध। कारेणावेष्टयेदढम ॥ 

तरसन्नाद विधान यत्त संस्कारं प्रकल्पयेत् । 
एवहक्षणसंयुक्तं नन्दि केइ्वरदेवतम्। 
गीते नृत्ते मदेठं तु वादयेत्तालकोजिदः ॥ 

भरतकत्पख्ता 

ष्रदङ्खस्सूपम् 

निर्दोषबीजवृक्षोत्थो मृदङ्कः परिकीतिंतः। 

रक्तचन्दनजो यद्रा खादिरो बाथ चन्दनः ॥ 

पि ण्डमधाङ्गर तस्य परथुमध्यं मनोहरम् । 

शङ्कलरेकर्विंतया देष्यमानमुदाहतम् ॥ 

चतुदशाङ्गछानि स्युबामास्ये तु त्योदहा । 

दृक्षिणास्ये योश्च देयमेक।द्खाधिक्म् ॥ 



सृदङ्जस्वरूपम् 

चत्वारिरात्सु रन्ध्राणि त्वङ्कटव्यवधानतः। 

कार्यो गोमात्रिकाबन्धो रन्ध्रेषु प्रोतवध्रकैः ॥ 

श्रे दृढाय मध्यं तु त्रिभिर्वघ्रस्तु बन्धयेत् 
छुःण्डलीद्धितयं प्रान्ते कृत्वा कच्छःनि बन्धयेत् ॥ 

मुख विलेषयद्वाम् नक्तमिश्रेण भस्मना, 
दक्षिण भोहणाख्येन कस्यां न्यसेसुवराससा ॥ 

सम्यम्मिष्पादितो धीरेगभीरं तुते ध्वनिम् । 
निशाद ङ्गलिदीव वा पिण्डसतवङ्गलसम्मितः ॥ 

कायं वामाननं तम्य दादशाङ्ग मानतः । 

दक्षिण तु मिते स्धरेकाद्ङमिरङ्गरेः ॥ 

श्रीकण्ठेन समुद्दिष्टा देवता जगदीश्वरः । 

पाटाश्च तद्धि धोटन हैन्दमियत्रकवलाः ॥ 
अलयन्तत्वरि तस्फुर .. युगो वाद्ये प्रवीणोऽखिट- 
वर्णव्यक्तिपगायणो यतिख्याभिज्ञः सुरेखः सुधीः । 

पाटो द्धद्नतसरः श्रमजयो मोक्षोऽपि दक्षो भरद 
श्रोतुमानसरज्ञको भूवि मतो मादङ्गिको नान्यथा ॥ 

मेषरागः 
मेघः पूर्णो भरलयः स्यादुत्तरायतमूछनः 1 
विकृतो घैवतो गेयः शऋगाररसपूरकः ॥ 

नीटोत्पखाभा वपुरिन्दुचेखः 
पीताम्बरस्तृषितचारुतयाच्यमानः ! । 

पीयुषमन्दहसितो घनमध्यवती | 
वारेषु राजति युवा किर मेघरागः ॥ 

धनिसखरिगपमध 
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कुम्भः 

संगीतदर्पणः 

मेलापकः 
दद्राहध्रवयोरयोगादिति मेखापकः स्मृतः। 
त्मादन्बर्थनामत्वं रवस्य कथित बु": ॥ 

सङ्गीतसूर्योदयः 

मेखापकः पुरा प्रोक्तो मेखनादुभयोस्तयोः । 
सोमराजदेवः 

मेरापनी 
तियंक्पताक चोत्तान स्वन्येनाच्छादिते सति । 
यथा रम्यां र परी प्रोक्ता मेरापनी बुधः ॥ 

ङम्भः 

मोद्िः 

मेषः-(राशिदिसतः) 
करो ह्यजामुखामि ख्यो मेषररार प्रयुज्यते । 
काङ्गरश्चापि विज्ञेयो मेषरारो गुरोर्म॑ते ॥ 

भसङ्गार शेखरः 

मेनवी-- गतिः 

कोपान्तगेतमीनस्य विश्राभ्तिरिणिता गतिः। 

यथा तथैव नरति सा गतिर्मेनवी मता 
सङद्धीतमुक्तावद्म 

मोरितः 
एकः पादः समस्त्लयः कुच्ितोर्ध्वतखाङ्गङिः। 

अग्रताृरध्वगो हस्तौ ककंटो मारिताभिधम। 
कामावस्थासु सवासु विनियोगोऽस्य कीर्तितः ॥ 

कुम्भः 

मोडायितः--(सालकमावः) 
सरीर विकृतिरज्नादिकमङ्ग(दिमोरिकम्। 
मुरारेश्वरितं श्रुत्वा गोप्या मो्ययितो यतः ॥ 

यद्ा- 

दष्टा श्रुत्वाथ कृष्णं गात्रभङ्गोविजञम्भणम् । 
कणकण्ड्ूयनं गोपसखरीणां मोद्धयितो सतः ॥ 

दयुभङह्रः 

वहमस्तुति सछठापलीराहेखादिमियेदा । 
तद्धावभावने यत्तु तन्मोषट्रयितमुच्यते ॥ 

वेमभुपारः 

मोहः-- (व्यमि चारिभावः) 

दुःखावेशचिन्तनप्रभव चित्तविक्षेप मोहः । 
दभङ्रः 

मोलिरेचितकम् 
कटिदेश्चगतस्येकोऽपरस्तु पुरतो गतः। 
शयेतो कङपयैन्त कीख्या लुठितो यदि । 
तथान सद्धिरास्यातं मोिरेचितकं तथा ॥ 

मोकिः 
मौरिस्तु त्रिविथो ज्ञेयः किरीटी पाश्रकस्तथा । 
मस्तकी चेति तेषां तु विनियोगो निगद्यते ॥ 

उत्तमानां तु देवानां किरीटी मोख्ठिरिष्यते। 
म्रभ्यमानां मनुष्याणां मौिः पाश्वेगतो मतः ॥ 
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इतरेषां तु देवानां मस्ती मौच्छिरिष्यते । 
उत्तमानां महीपानां कार्यो मोखिः किरीटवान् ।¦ 

इतरेषां यथादेशस्वभावे परिकस्प्यते । 
मस्तके युवराजस्य तथा सेनापतेरपि । 
कर्तठ्यमधमकुटं नास्ये नास्यविचक्षणः । 

य 

यक्रटः- गायकः 

एको गाने करोत्येव यकः कथ्यते बुधः । 
भरतकल्परूता 

यड्पुः 

त्रिखने स्वरदीध च उयाप्ते यङपुरुच्यते । 
भरतकल्पकता 

# 
# यति 

कूटवर्णैरेकरू्पे रचितोऽविमनोहरः । 

विरावैरमिघातिश्च बहुभिर्छन्द सोञञ्वटः । 
याक्यतो बा्खण्डे यतिरियमिधीयते .। 

यतिटक्षणम् 
ताछच्छन्दोऽभिरामो यो विरामः श्रुति सौख्यदः। 

वाद्यते पाटरहितः सा यतिः परिकीर्तिता ॥ 
सोमराजदेवः 

यतिप्रकरणे अङ्कलश्षणम् 
पाटं विनैव या शुद्धा यतिरूपं तदुच्यते! 

सो मराजदेषः 

यन्तकाङ्कः 

वञ्जवीणादियन्त्रोत्या छाय। या यत्र हङइयते । 
रागे सा विबुधन्नया यन्त्रकाञुरिनि स्फुटम् । 

कुम्मः 

यन्लच्छाया 

वरीणावैञादियन्त्रोर्या यन्त्रच्छाया स्म्रता बुवैः । 

दृश्यन्ते यत्र मन्तोत्थरागेष्वेव विचक्षणोः । ` 
बाहुल्यात्ते तु विज्ञेया छाया यन्तर समुद्धवा ॥ 

योमिनामचश्चसख्ता 

यन्तरजश्चतिविभागः 
नादान्ता निःकला गृहाः सकला मधुरा तथा । 
छुकितें काक्षा भङ्ग जातिश्च रसगीतिका ॥ 

रञ्जिका चापरा पूणां तथालङ्कारिणी मता । 
१, सि १ 

वेणिका खिता चेव त्रिस्थाना सुखरः तथा ॥ 

सौम्या भाषाङ्धिका चाथ वार्तिका व्यापका तथा । 
प्ररीसा सुभगा चेति यन्लजाः श्रुतयः स्मृता: ॥ 

हम्मीरः 

यमः- हस्तः 
तजनी मध्यमे सम्यक्कुख्िते तलमाशरिते । 
दोषाः प्रसारितास्सोऽय नाम्नायै यमहस्तकः । 

प्राणायामे महायोगे यजमानस्य भावने ॥ 
भरतक्त्पर्ता 

यममटः- गायकः 

गानं द्वितीयसहितः करोति यमसे मतः 
भरतख्ल्रख्ता 

यमलहस्तः-- पाटः 
दक्षिणः पीडयित्वा वादयेदितरः पुनः। 
ङवष्टभ्य पुटं हन्यात् तदा यमर्हस्तकः ॥ 

यथा-- 
कुद रवोँहेंतोँहेडा. कुम्भः 

यमटदस्तकः-- टौ क्विकपारः 
हस्ताभ्यां यल रेफाभ्यां उर्ध्वघातहरय प्रथक् । 

विधीयते यतोः वायं युगहस्तः प्रजायते ॥ 
दादां कुम्भः 

योगप्रदः 
संश्कि्टाग्री परताकौ चेद्धस्तौ योगप्रदस्तद्ा । 
मेरने प्रतियागे च परत्परभये मतः।। 

कुम्भः 

योगिनामचश्चरता 
देहात्ममानिनां तेन नीचानां ब्टिति स्फुरन् । 
उत्तमानान्तु देहादिव्यतिरिक्तात्ममानिनाम् ॥ 

एकेकशीछिनां नी चान्तवबदिरेरयते कचित्। 
योगिनां सर्वथा नेति वै्यैयेकोपदिदयते ॥ 

कुम्भः 



योभ्यभ्यासरिशा ९१७ रञ्जदेवताम्ब्ाः 

योग्यभ्यासरिक्षा रकिजनस्थापनम् 
न चातिव्यग्रमनसा तारकाया विरेकितम्। तत रक्षिजनास्स्थाप्या अप्रमत्ताः समन्ततः | 
रक्यक्रियै न वा येोग्यभ्यासरिक्षात्र कारणम् ॥ एवं विधानस्नम्युक्ता नास्थवेहममुबो विदुः ॥ 
सम्भादावपि सा तुस्ययेगक्षेमोऽतर र्यते । भ 
एकाम्रुभ्यवसाय शून्ये नास्ये नटेन च । 
किञ्चिदेप्यघुना कतमक्थे विधते कचित् ॥ रङ्गकमं 

कुम्भः रङ्ग्ब्देन तत्कर्मोच्यते तोयैतरिकाश्चितम् । 
तत्पर्वभागे विद्धिः पूर्वरङ्ग उदीरितः ॥ योवतभू- रसम् २ ५ क 

मधुराबद्धलीलामिनेदीभियेत्र च॒दयते । 
वशीकरणविद्यामं तल्लास्ये यौवतं समृतम ॥ रद्गताटः 

वि चतुद्रतस्तु गुर्वन्ता रङ्गताले तिष्ठिताः । 
यौवनम् ९ 

पीवरोरुजघनं कटिनोठैः पीनमूरटघनसं्रमस्तनम् । 
मन्मथस्य मृतजी वनेष यौवन निगदितं द्वितीयम् 1 

। 2 ओंकारमात्रय दत्त विषादे सर्वसिद्धये । 

-- प्रथमम् 

यीवनलितयं पात्रे प्रथमादिविसेदतः। 
नीचाधारस्तनाभोगकपोटजघनोरुजम् । 
सुरतं भ्रति सोत्साहं प्रथमं यौवनं मतम् ॥ 

--द्ितीयम् 
पीनोरुजघनं पीनकटिनोच्चघनस्तनम् । 
जीिते याबनस्योक्तं हितीयं यौवनं बुधैः ॥ 

-- तृतीयम 

उन्माद कं प्रियाजुष्टं सम्पन्नरतिनैपुणम् । 
कामरिक्षितभावं तु तृतीयं यौवनं बिदुः॥ 

। सक्गीतनारायणः 

रकः 

रक्तः स्यादठटणो रोद्रे करुणेऽद्धतवीरयेोः | 

ङ् म्भः 

रक्छवांरिकरक्षणम् 
स्थानकामिनयाभङ्गो गमकाल्यः स्फुटाक्षरः। 
री प्रदस्तकलामिज्ञः वांहिको रक्तं उच्यते | 

सन्गीतनारायणे 

प्रदेयेति नमोन्तो यं शङ्गारे मन्वनायकः॥ 
शशृङ्धाररसदेवानामये मन्त्रः प्रकाञकः । 
ओं अञ विद्महे सर्वसिद्धिप्रदाय नमः।। 
आं हकारमात्यं दरवा प्रमथाधिपतयेदं । 
मां रक्ष युग्ममौन्नमो न हास्यमन्त्रोयमीरितः ॥ 
ओंदहहंहं प्रमथाधिपतये सां रक्षरक्ष ओं नमः। 
ओं मिङ्कार्रयमिन्दराय वज्रपाताय इत्यपि । 
रश्च रक्षेति हे फट् भन्वो वीररसे मतः ॥ 

ओं इ ईं इ इन्द्राय वज्रपाणये रश्च रक्ष हुषठट् । इति वीर- 
रसे ओं ब्रह्मणो वास्तुपुरुषाय सर्व॑खोकपितामहाय नारथासि- 
पतये वायमो चमोन्तोद्धतोनमः ? । 

ओं ब्रह्मणे वास्तुपुरुषाय सर्वलोकपितामदहाय नास्याभि- 
पतये नमः । ओं हं कारद्रय सर्वविघ्रविनाश्चाय च । 

चण्डरूपाय च ततः सकामप्रदाय च। 
हुं अघौराय पदं मूतये इति पदं ततः 
महा कालाय नमोऽन्तो बीभस्समन्त ईरितः ॥ 

ओं ह हं सव॑चित्रविनाशनाय चण्डरूपाय सर्वकामभ्रदाय हं 
भघोराय मूर्तये महाकालाय नमः इति बीभत्से । ओं नमो 
भूतपतये प्रेतपरिदृताय च | 

भूतहृद याय षद् कारुषूपिण इलयपि । 
ठकारयुगरं चान्ते मन्त्र एष भयानके ॥ 



दएप्रतिष्ठा 

लों नमो भूतपतये प्रेतपरिवृताय भूतहृदयाय सकरकूपिणे 
ठठ इति भयानके । ॐ नमो भगवते रंद्राय ततः । कोषेश्वराय 
द नमो ञ्योतिःपतेगाय सिद्धिरंद्रायाज्ञापयति सिद्धि देहि स्वाहा 
इति रैद्रे। ॐ” यमाय दण्डहस्ताय सवेममाय हुं त्रये । य रयं 
कृङूणे मन्त्रो नमोऽन्तोयै प्रकीर्तितः उ यसाय दण्डहस्ताय 

६ ७ ० $ ¢ {~ 3 

सवेसमाय हृ हहुंदेयं य नमः। ततो विघ्रविनाश्ञाथं जजेरं 

पुजयेरपुनः। 
सङ्गीतस्ब॑सम् 

रङ्प्रतिषठा 
+ १५ 

श्रीरङ्गमण्डपे चास्मिन् सरसं सवेरञ्ञकम् । 

यथोत्तररसोपेते प्रेक्षणीयं प्रककवेते । 

कारयान्युपशरुण्वन्ति ते धन्याः प्रथिवीतले । 
असारे खलु संसारे तेषामेव तनूभ्रताम् 
जीवितं च धने जन्म सारभूतं प्रकीर्तितम् ॥ 

हम्मीरः 

रङ्गभूमिः 
विरम्बितख्योऽभीष्टमानसासारितस्य तु । 
कराकलापसम्युक्तो पोहनस्यार्थभागितः ॥ 

समाशतस्लश्चतुरा नर्तक्यः पुष्पपाणयः । 
भन्त्घानमथाङरलयारुक्ुयू रङ्गमूमिकाम् ॥ 

तत्रावकीये पुष्पाणि नमस्यः क्रमेण ताः। 
इन्द्रादिखोकपरेभ्भः परिव्रेय चतुर्दिरम् ॥ 

वन्दनानि प्रकुर्वन्ति चतसः परिवर्तनान् । 
उपोहनाथभिनयमङ्गहरिः प्रयुज्यताम् । 
पिण्डीं बध्रन्ति तत्रस्थाः कनिष्ठासारिताश्रये ॥ 

कुम्भः 

रङ्गभूमिपूजा 
अवधाय ततः काय रङ्गभूमि प्रपूजनम् । 
पश्चिमाभिमुखी नटरम्याणां भूषणाम्बरेः ॥ 

नायकाभिमुखी नां तु गायन्तीनां परस्परम्। 
तारे कृतावधानानां नटीनामुपवेश्चनम् ॥ 

` पार्षयोरुभयोस्तासां खरदङ्गानां चतुष्टयम् । 
दक्षिणे मुरजस्तापे ̀ प्षटे यवनिकान्तया ॥ 

तन्मध्ये मण्डङस्थानं नेपथ्यं तच्च नीयते । 
तत्रोप विहय परत्रस्तु कर्तव्य मण्डलादिकम् ॥ 

रङ्गस्थर्दे वतानि 

मुक्षेताम् मुरजम्यात्र तेनागीतस्य नाटके । 
ताभ्यां विनोपहासाय नाटकं जायते किर । 
वर्णिकावरणा्थाय बुधयेमनिका मता ॥ 

जगद्धरः 

रङ्गभूषणतारलक्षणम् 
गुरुद्ये लघुद्ठनद्ं लुको रङ्गभूषणः ऽ ऽ ॥ 5 

सोमराजदेषः 

रद्धमण्डपम् 
्रेक्षाथं सिनरधरम्यायां भूमौ श्रीरङ्गमण्डपम्। 
प्रकृष्ट चतुरस्र च शस्त च परिकल्पयेत् | 
प्रमाणवयमेतम्य श्रेष्टे मध्ये तथाऽघमम् ॥ 

हम्मीर: 

रङ्गमण्डलम् | 
दूतीदर्थितमागेस्तु प्रविशद्रद्गमण्डटम् । 
तस्याद्य प्रकृतिं ज्ञात्वा भावे काय च तत्वतः ॥ 
गतिप्रचारं विभजेन्नानाव्रस्थान्तरात्मकम् । 
म्लेच्छानां जायते यस्तु पुणिन्दरायाः द्विजोत्तमाः ॥ 

तेषां देशानुरूपेण काय गति विचेष्टितम् । 
पक्षीणां स्वापदानां च परनां च द्विजोत्तमाः ॥ 

ख््थजाति समुत्थेन भावेन भरतियोजयेत् । 
सिदहश्ाननयणां च गतिः कायां प्रयोक्तूमिः ॥ 
या कृता नरसिंहेन विष्णुना प्रभविष्णुना । 
अरातस्थानकं कृता गात्र तम्येव चानुगम्॥ 
जानूपरिकरं खेकमपरं चेव खथितम् । 
6 वलोक्य दिशः सत्ाधिबुकं बाहुमस्तके ॥ 
गन्तव्ये विक्रमेर्विप्राः पञ्चताखान्तरोच्थितैः। 
रोषाणामर्थयोगेन गति स्थान प्रयोजयेत् ॥ 

दोष स्थान प्रयोगेषु रङ्गावतरणेषु च । 
एवमेते प्रयोक्तःधा नराणां गतयो बुधैः ।! 
तोयैर्वाययमानेषु यतिग्रहरणादिपु । 
रुद्रभक्ताः खियो यद्वा पुमांसः सोष्ठवान्विताः ॥ 
सुद्राक्षवखय मस्मत्रिपुण्डः रिवषूपिणः ॥ 

[२ 1 

रद्ध सथर्ट्वतान 

शरचन्द्रप्रतीकाञाथवा बाखाकंसंनिभा। 
नानावणांथवा रतरनिकरेः ख चिता नवा ॥ 



` रङ्गखल्देवतानि 

कोणेषु परितश्चापि मुक्ताजारपरिष्कृता । 
चिह्धिता दे वतस्तत्तःस्थानभागनिवेरितेः । 

मध्ये महेश्वरः परर चतुमखचतुथजौ | 
सूर्याचन्द्रमसो तेषां सव्यदक्षिणपार्ैयोः ।। 
तारकाः स्युस्तरपरिते देव्यस्तक्तोणगाः स्मृताः । 
वामे सरस्वतीसर्हौ तारकावीश्चकोणगा | 

भैरवी नेक्रतेः कामगामिनी दक्षिणे पुनः। 
गोरक्षः सिद्धनाथस्तु पिमे पूर्वदिग्गतः ॥ 

मीननाथ उत्तरस्यां चतुरङ्गं क्रमादिमाः । 
देषवाः पूजये्पूवं स्थानेषृक्तेषु मन्त्रवत् ॥ 

रङ्भमिधिः 
सत्ये च तारृषू्पेण सिद्धिनान्येन शूपतः। 
चार्वधिष्ठानवन्सृत्त नृत्तमन्यद्विडम्बनम् ॥। 

विघ्रं भारतीं देवीं नह्यविष्णुमदेश्चरान् । 
रङ्खं तदेवतास्तार वाद्यभाण्डानि च कमात् ॥ 

उपाध्याय चृत्तकन्यां स्तम्भयुग्म च दण्डकाम् । 
कस्तूरिकाचन्दनायैः सामादेरनुरेषनेः ॥ 
शमरैः सुगन्धिभिः पुषमैधपेरागात्रिक्रेरपि । 
नेवेदर्वखेस्तीम्बूडेवोटिमिस्तथा ९ ॥ 
भचेयित्वा शुभे ग्ने प्रारयेत श्रमं सुधीः । 
स्तम्भद्वयोपरि न्यस्यत्कन्यां हदयसंमिताम ॥ 

हस्तम्राह्यां तिरश्चीनामवष्टम्भामद ण्डिकाम् | 
विदित्वा चोखन रेखातारुसाभ्यं छखयानपि ॥ 

अङ्गादीनि पुरोक्तानि छास्याङ्गान्यखिखान्यपि । 
गीतवाचानि सुमनः शिक्षेत सुमनाः सती ॥ 

हम्मीरः 

रङ्काङ्गानि 
छस्तोकटोकन्यापार भारजजरितात्मनाम् । 
विश्रामाय कृतं राज्ञां सङ्गीतं ब्रह्मणा पुरा ॥ 

अङ्गानि तस्य सप्र स्युः सभासमभ्याः सभापतिः । 
उपाध्यायो गायकाश्च वाद् कायश्च नत्तेकी ॥ 

| हम्मीरः 

रञ्जकः 

मनो हरति गीतेन विदित्वा श्रोतुराश्नयम् 
रङ्गं गीते विधत्ते यो रञ्नकः सोऽभिधीयते ;। 

कुम्भः 

९१९ रथोद्धत नकटम् 

रतिताटरक्षणम् 
रतितालो रघुरौरुः ॥ 5) 

सोमरजदेकैः 

रतिङेखाया लक्षणम् 
रुद्रसङ्कथा कडा आये पादे तद्वद् द्वितीयके । 
माला दश्च वरतीयेंहौ रतिलेखा रते गगः \। 

। मोक्षदेषः 

रतेः यायिता 
परारम्भात् फरुपयेन्तां व्यापिनी स्मरसंवृता । 
संविदोरेक्यसपन््या करोडातः खायिनी रतिः ॥ 

हम्मीरः 

रथचक्रचारीरक्षणम्- (देशी चारी) 
चतुरखस्ितो पादौ संहतौ परिसर्पतः । 
पुरतः प्रष्टतो यद्वा रथचक्र तदोदिता ॥ 

मोक्ष देवः 

रथचक्रा-- गिः 

चतुर श्रस्थितौ पादो भलर चेसखपसपतः । 
परतः प्रष्ठतः पावें रथचक्रा तदोविता ॥ 

सं गीतमुक्ताषरी देवेन्द्रकता 

चतुरश्रगम कृत्वा संलग्न चेत्पदरयेत्। 
पादावन्नेच प्रष्ठ वा रथचक्रा तथा स्मरता ॥ 

कुम्मः 

रथनेमिसमम् 
आदिमध्यावसानेषु दधतो स्वस्तिकाकरती । 
तथा चक्रकरती तियेगेकदा कमतोऽथवा । 
हस्तौ विलुठितो य्ग रथनेमिसमे विदुः ॥ 

रथोद्धतं नकैटम् 
चत्वारसचैष्टमाः प्रोक्तं नकट तद्रथोद्धतम् । 
मुनिना भरतेनाह तदुदाहरणे ब्रव \ 
शारदामिनषचन्द्रशेखरं भारबहिकब लीकृतस्मरम् । 
वामभागकृतकामिनी वरं माचयन्तु यमिने महेश्वरम् ॥ 

वि्रदासः 



रसर्टिरुक्षणम् 

रसदशिरक्षणम् 
जातहषभ्रसादाभ्यां टृष्टिः कान्तासम तथा । 

सभरकषिपकटाक्षा च रसे श्ज्गापसं्ञिके ५। 

करमेणाङ्रुच्चितपुटा किञ्चिद्धि घान्ततार्का। 
कुड् काभिनया दरटिंह्यस्य हास्यरसे मता ॥ 

प्रच्र्टोष्टपुटा सा ध्रारोषमन्थरतारका 

नासाप्रनिहिता रष्टिः करुणा कष्णे रसे ॥ 

विमरद्धपुरतारातु कूर षृश्ना दथारुण।। 
भूम ज्गकूरिलो धृत्वा क्षोद्री रोद्ररसे मवेत् ॥ 

्षुच्धा विकसिता दीप्ना गम्भीरा समतारका । 
उत्फुहमध्या इष्टिः स्याद्रीरा बीरर स(श्रये ॥ 

उद्भृतादिस्फुरत्तायास्तब्धोदृततपुट दरय। । 

रष्टिमेयान्तका प्रोक्ता भयानकरसे मता ॥ 
संश्छिष्टशिरपद्मा तु घृणोपष्टुततारका । 
निक्ुश्ितपुटोपान्ता बीभत्सा दष्टिरिष्यते ॥ 

सौम्या विकसित। तारा साश्रयोदठत्ततारका । 

` समाङ्च्चितपक्ष्माम्ा दृष्टिः स्यादद्भुताद्भते ॥ 
सोमराजदेव. 

रसविकन्पनम् 
धष्टावेव रसा इति केचित्, के चिन्नवेति, दश्चे्यपरे ! तेन 

संश्षयलोखानां प्रीतये किञ्चिदुच्यते । तथाहि-विभावादिभिः 
स्वादतां नीयमानो भावः सखायी रस इति प्रयज्ञायि। सव 
स्वदानन्दरक्षणो, वस्तुत एकोऽपि, उपाधिमेदादनेकधा भिद्य- 
ते; उपाधिस्पि चिद् भुमिकेव । ताश्च प्राधान्या्चतस्रः, विकासो 
विस्तरः; क्षोभो, विक्षेप इति तव विकासोपाधिकः स्वादुः 
श्ङ्गारः । विस्तारोपाधिको वीरः । क्षोभोपाधिको बीभत्सः । 
विक्षेपोपाधिको रेद्रः। हास्याद्भतभयानककरूणेष्वपि विकासा- 

दिरे ओोपाधिरिति हास्यादीनां चतुणो श्ङ्गारादिजन्यत्वम् । 
यदुक्त-- 

स्वादुकाञ्यार्थसंभेदादात्मानन्दसमुद्धनः। 
विकःसविस्तरक्षोभविक्षिपेस्स चतुर्विधः ॥ 

श्रद्गारवीरबीभत्सरेद्रेषु मनखः कमात् । ` 
हास्याद्भतभयोत्कर्षकरूणानां त एव हि । 

अतस्तज्न्यता तेषां मत एवबावधारणम् ॥ 
अव विक्रासादिवितसंमेदाभेदेन हेतदेतुमद्धाब एव रसानां 

विवक्षितः, नतु कायेकारणमावः, तेषां प्रस्येदः विभावादि- 
कारण मदस्य दृष्टत्वात् , 

९९० रसम्बरूपे लोष्ठटमतम् 

ग्ङ्गार।नुकृतियां तु स हास्य इति संज्ञितः । 
वीरस्य चापि यत्कमं सोद्धतः परिकीर्तितः। इति भरतः ॥ 

तेषां सास्तविकादिस मदक्यमेव स्फुटं विभाव्यते । श्रङ्गारदास्ययो- 
विकासः, वीराद्धतयोर्षिस्तरः, बीभत्सभयानकयोः क्षोभः, रेद्र- 
करुणयोर्विक्षेप इति । तेषां द्रयोद्ैयोः संमेदेक्येऽपि नासत्येव 
साङ्येम्, प्रतिरसं नियतमावादेरेव बिकःसादिरूपतरिरोषन्यापि 
सिद्धेः । श्यङ्गारवरिभावादेरन्य एव हास्यविमावादिः। अतस्त- 
ज्नन्येऽपि चविकासशूपेऽपि उपाधौ कोऽपि विशेषः काव्ये 
कर्प्यः, येन सदः सिद्धयेन् | 

तयो्हतुदेतुमद्धाबोऽपि सिद्धः । तल हेतुत्वं नसरयोजकमेव । 
एतदुक्तं भवति । धागाधिरूढ इव शङ्गारे, प्रयासीदति च हास्ये, 
तदुन्मेषहेतोर्विकासात्मिकायाश्चित्तमूमेस्समुद्धावनप्रवीणकारण - 
कटापव्यापारस्य स्वकायेनिर्वहणसिद्धेः पूर्वोतरायास्तथाधिषाया 
भूमिकायाः श््वारानुगुणाया हास्यप्रयनुङ्करत्व।च, समाना- 
कारयोः परस्परोपात्तकावेकारणप्ररूटग्रागलभ्ययोः, अस्योन्यसङ्क- 
ठछनसातयप्रयस्तमितमभेद् वादयोः, तुल्याधिकारयोः, समरसी- 
भूतयोः, वचित्तमूमिकर्योरेकात्मतायाः प्रतीतेः शङ्गारीजश्य 
हास्य प्रति निमित्तत्वप्रतीतिसिद्धो सिद्धेवेयं वाचोयुक्तिः “ श्ङ्गा- 
राद्धि भवेद्धास्य ” इति । इयमेव प्रक्रिया वीगाद्भुतादिद्वयेष्वपि 
द्रष्ट्या । एतच्च विकासदिसमेदचतुष्टयस्यैव रसमेदोपाधि- 
कत्वेन सङ्ग्रहात् । 

रसवित्रेकः 

रसखरूपविचारः 
ननु कोऽयं रसो नाम पदार्थस्तद्वि चायेते । 
रस्यते वा सष्टदयेः स्वयै वा रस्यते रसः ॥ 

सामाजिकान् रसयति ते वाय रसयन्ति च । 
रसनं वा नटेनाल् चिन॒त्तिनेटस्य यः। 

रसतीति रसो वा स्यात् रसययथवा रसः । 
रामः स्याद्रान वेयादिप्रतीति नटसंभ्रिताम् ॥ 

अथवा रस्यते सभ्ये रामोऽयमिति वत््वतः। 
इदयादिपक्षस्तद्वद्धियदता रसशूपणे ॥ 

कुम्भः 

रसखसूपे रोदछटमतम् 
विभवैजेनितो भावोऽनुभाषेरनुबोधितः। 
व्यभिचारिभिरास्कीतो रस इरखभिधीयते ॥। 

स चायुकार्ये रामादौ वर्तते मुख्यवृत्तितः । 
तदरूपनानुमन्धानान्नतंकेऽपीति लोष्टः ॥ 



रसहेतुविचारः ९२९ 

व्यावत्ये सम्यग्मिभ्याभ्यां कोटिद्रयपिदम्बतः । 
ज्ञानात्तत्सदश्ाकार प्रतीतेश्च निरासतः । 

तत्तद छक्षणास्धानाित्ररूपक्वन्नरटः । 

सेयमित्येष संवित्तिप्राह्यः सामाजिकैरिह् ॥ 
कुम्भैः 

रसहेतुविचारः 
नन्वत्र भारते सूत्रे विभावाद्या रसस्य हि । 
हेतुत्वेन समादिष्टाः कविवासनया पुनः ॥ 
रसेभ्यो भावनिष्पत्तिर्ेपसीत्यमिदं भवेत् । 

नेव्रमल्ल स एव स्यात् कथिदुर्थः प्रवर्तते ॥ 

न रसेन विना्रेवं संमतिस्तस्य टरइ्यते , 
परस्परकरता सिद्धिम्तयोरभिनयो भवेन् ॥ 

कुम्भः 

रसाः 

शङ्गारदास्यो करुणो ररौ वीरो भयानकः । 
बीभत्सश्चाद्भूतः दान्तो नवघेति रसो मतः ॥ 

शान्तस्य शमसाध्यत्वात् नटे च तद् सम्भवात् 
छष्टावेव रसा नास्मेष्विति केषिद्चुचुद्न् ॥ 

हम्मीरः 

रसानां जन्यजनकभावः 
साम्या ह्यधिरसो हावा विभावा ज्यभिचारिणाम्। 
बीभत्से सति भीषटणामुत्पयेत भयानकः । 
अन्योन्यजन्यजनकाः भवन्त्येवमिमे रसाः ॥ 

हम्मीरः 

रसानां निश्चयकारणम् 
फटे बन्धुवधो रौद्रे विभावो वारयोश्च सः। 
जगदुस्तद्िदो रोद्रमतः कारणकारणम् ॥ 

दम्मीरः 

रसानां सङ्करे स्थाय्यैकत्वम् 
एक एव रसः स्थायी रसानां यत्न सङ्करः । 
अन्ये चास्योपक्राराय जायन्ते व्यमिचारिणः॥ 

जगद्धर 

रसाश्रयः | 

ततप्रघानप्र्न्धानामनुपादेयता यतः | 

सर्वोऽपि प्रक्षकादेव रसः पयेवसीयते ॥ ` 

रागककुः 

रसेषु वृत्तयः 
कैरिकीवरत्तिराख्याता रसे श्ङ्गारनामनि । 
मुख्ये बीरे सात्त्वती स्यात्तथा रोद्रेऽद्भते कचित् ॥ 

नियतारभटीत्रत्ती रसे रद्रसमाहये । 
भयानक च बीभत्से वीरे चापि भवेत्कचित् ॥ 

भयानकऽद्भत हास्ये करुणे चापि भारती । 

सूच्यमाने रसाभासे बीभत्सेऽपि कचिद्धवेत् ॥ 
वमभुपाखः 

रसोत्पत्तिदश्ाः 
शम्भोः पञ्चिमवदनाद्धास्यश्यृद्धारसंभवः। 
उत्तरादनादं त्र वीरसज्ञा रसोऽमवन् ॥ 

भयानक्श्च बीभत्सो दक्षिणाद्रदनादभूत् । 
पूर्ववक्ता सज्ञाते) रोद्राद्भतरसावुभो ॥ 

पठ्वमादरदनाजातः करुणः उान्त इत्यपि । 

विमावभावहीनोऽयं नवमो रस इष्यते ॥ 
संगीतसर्वखम् 

रागः 

स्वरवर्णविरदोषेण ध्वनिभेदेन वा पुनः। 
रज्यते येन यः कथित् स रागः सम्मतः सताम् ॥ 

भथ्वा- 

योऽसो ध्वनिविरोषस्तु स्वरबर्णविभू षितः । 
रञ्जको जनवचित्तानां स च राग उदाहतः ॥ 

सामान्य च विद्ोषश्च टक्षणं द्विविध मतम् । 
चतुर्विधं तु सामान्य विदोषश्चांशकादिकम् ॥ 

इत्येव रागरब्दस्य व्युत्पत्तिरभिधी यते } 
रञ्जनाजायतं रागो व्युत्पत्तिः समुदाहृता ॥ 

भश्वकणादिवदूट यौगिको वापि वाचकः । 

योगरूढ।ऽयवा रागो ज्ञेयः पङ्कजशब्द वत् ॥ 
मतङ्गः 

रागकदम्बकः 

नन्दा वर्तः स्वस्तिकं द्विधा रागक्रदम्बकः | 
हम्मीर: 

रगकङः 

सा रागकाङ्कर्विज्ञेयः छाया रागस्य योनिजा | 
कुम्भः 



 रागच्छया ९९९ 

रागच्छया 

या रागस्य निजच्छाया यगच्छायां तु तां विदुः 
ठम्भ 

रागाप्राधान्यम् 
दृष्ट्या हि सूचितो भावः पश्चादङ्नैविभाव्यते । 

न ह्य ङ्ाभिनयात् कश्चिते रग: प्रतते । 

सर्वस्य सहज रागः सर्वँ ह्यभिनयोऽ्थ॑जः ॥। # 

रागमेरा 
र््रेषु मध्यत।रेषु स्यनिपु निखिलः स्वरैः । 

युक्ता यदि तदा सर्वरागमेला प्रकीर्तिता ॥ 

राग्रङ्खः 

उपक्रम्य प्थारागो मेन सममिश्रकप । 

पुनम्तन्मारौगसकै रागर ङ्गः प्रकी्तिनः । 
सङ्गोतमकरन्द्र 

रागरागिण्यः 

श्रीरामोऽथ वसन्तश्च भैरवः पश्चमस्तथः । 

नेघरागो ब्रहन्नाटः षडेते पुरुषाः स्प्रताः॥ 

आखव त्रि्रणी मोरी कदारौ मधघुमायवी ) 

तवः पाहाडिकः। ज्ञेयाः श्रीर।गस्य वराद्धनाः ॥ 

देशी देवमिरी चैव वैरारी तेडिका तथा । 

दलिता चाथ हिन्दोली वमन्तस्य दरङ्गनाः॥ 

भैरवी गुजसे चैव रेवा गुण्डकरौ तथा । 

वङ्काली बहुकी चैव भैरवस्य वराङ्गनाः ॥ 

विभामश्चाथ भूपाी कणौरी बहुसिकौ । 

माखवश्रीः पठमस्रय सहैताः पक्छमागनाः ॥ 

मालारी सोरगी चैव सत्रे कोशिकी तथा ॥ 

गान्धारी हागश्ङ्कारा मेघरागस्य योषितः । 

कावोनी चेव कस्याणी आभीरी नाटिका तथा। 

प।रङ्धी नहृहस्पीरी नटूनारायणाङ्गनाः ।। मी 
ः 

रागरक्षणम् 
थैस्तु चेतांसि रञ्यन्ते जगत्नितयवरतिनी । 
पतै रागा इति कथ्यन्ते मुनिभिभेरतादिभि ॥ 

दभङ्करः 

रागहस्ताः 

योऽय ध्वनि विदोषस्तु म्वरवणं विभूषितः । 
क च भ, [व 

रञ्जको जनचित्तानां स रागः कथितो बुधः ॥ 
सन्गीतदपणः 

रागटिपरा 
कोषे [= र 

रागयिप्रा तनो नादः स्दररागससाभश्रिता। 
भर तकखल्ता 

रागवेखाः | 
मधुमाधवी च देशाख्या भूपाटी भेरवी तथा । 
वेखावली च मह्यातै बङ्गाली सामगुजसी ॥ 
धन्यरश्री मालवश्री च मेघरागश्च पञ्चमः । 

देकर रवश्च टछितश्च वसन्तकः | 

एते रागाः प्रगीयन्त प्रानरारभ्य निरा: ¦ 

गुजरीकैरिक्श्यैव सावेली पटमञ्ज ।। 

रेवागुणकरश्चैव भरवा रामकयेपि | 
सोरटी च तथा गेखा प्रथमप्रहरणोत्तरम् ॥ 

वेरारी तोडिका चेव कावोदी च करडाद्रका। 

गान्धारो नागराब्दी च तथा देरी वरोषतः॥ 

शङ्कगाभरणो गेये द्वितीयग्रहरासरम् । 
श्ररामो मालवाख्यश्च गाधी चधिबणसंज्ञकः ॥ 

नटः कल्याण्संज्ञश्च सालदहनरकं नथा। 

सर्वे नाटश्च कदा कणराभीरिका तथा॥ 

चण्ड सपहाडी च दृतीयप्रहुरात्परम्। 
अेराल्लाबधिगेया रागा एते सुलप्रद्ाः ॥ 

यथोक्तकाला एवैते गेयाः पूर्वविधाननः। 
राजाज्ञया सदा गेयानतु काट विचारयेत् ॥ 

सञ्गीतदषैणः 

रागस्नरूवः 
र ॥ ् 

वेलक्षृण्वमुभयस्य न साश्नादीक्ष्यतेऽपि च । 

न चानुभावं जनयेत्त तमनररमःसतु॥ 

प्रभाव्यमान महसा तस्य चान्यगतस्य च। 

धन्वमव्यतिरेकाभ्यां सम्यग्भाचनमिष्यते।॥ 

परानन्दस्य जनको नित्यस्यानतिशायिनः। 

प्रवृत्तिरपि तत्रैव घटते हि मनीषिणः! 
कुम्भः 

रागहस्ताः 

नाभेरद्रेष्ितो ज्ञेयो सर्व॑रागविवेचने ¦ 
हस्तानामच्र कटनाभिन्नस्वै प्रतिपायते ॥ 
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भूपाले तख्पद्मः स्यान्नारुद्रेएटितश्चली । 
भैरवे त्रिपताक. स्वात्तयेव गुणमाभ्रितः ॥ 

श्रीरागे कतरीहस्ती तथः चषछागुणान्वितः | 
उद्रत्तामिघहम्तौ तु तथःऽसो रागप्रञ्जर ॥ 

वसन्त विप्रकीणार्यास्तद्रधूनमुपाश्चिताः । 
माबेऽपि तथा भूतो शिखरामि घहस्तकः ॥ 

बद्गान्मी च तथ] ज्ञेया हस्ताऽये च पताकिक: । 
नाटाभिघानसग तु सुचिरेषं प्रयुज्यते ॥ 

करोऽय श्िषटमुङ्कटं वेरा चल्यां प्रयुञ्यते । 
योञ्य मलहशोरागे तालो टाङ्ग यहस्तकः ॥ 

चोट्यां ्रमगहस्तोऽपि मूवेन्यंबक्रियामने। 
मेघरार ताम्रचूडः क्ुरञ्ञ्यां चतुरामिभः॥ 

हिन्दोस्यामवे चतुरं माधुयां मकरः करः। 

(माघुरोः मावववसन्तः) 

चोलाचनयां शयुकतुण्डाख्यः सन्दृशः शि वभूषणे ॥ 

देरयामधेपताकोऽपि लिता छताकरः । 

बाणो रामक्रियायां च वरात्यां छिष्टकर्तरी ॥ 

कैरिक्यां पद्मकोशासख्यं चक्रो गुण्डक्रियाविधौ । 
गुजैर्या युक्तसुची स्यात् गैलायां युक्तचन्द्रकः ॥ 

सृगङीर्षश्च कणीटगोव्टरागविवेचने । 
नारःयणास्यगोटे च हमास्योऽपि तथाविधः ॥ 

देहाक्ष्यामवमुङ्ककश्ाभीयांमपविद्धकः | 

सारङ्गनाररोगऽपि करः संयमनामकः ॥ 
५ ४ ५ ए 

सौरे हंसपक्षाऽपि सत्रेयां ज्ञानदस्तकः 
संकीणाख्यपताकस्तु शुद्ध बली विवेचने ॥ 

माद्वश्रोप्रभदऽपि करः कलञ्चनासक्रः। 
तोड्यां च वरमानौ तु रेखः घण्टारवे तथा ॥ 

नादेनासक्रियायां च सूचिकाहस्तमिष्यते | 
देऽजुञ्यामवेचन्द्रास्ये भुखाया नगबन्धकौ ॥ 

मे चव्यं दण्डपक्षादौ गत्य वेष्णयौ करौ । 
करो मङ्गख्कीौ रिक्यां कररी स्वस्तिकाहवयः ॥ 

अञ्जलिश्चि करो ज्ञेयो वसन्ते शुद्धपूर्वक्र । 
पाडिस्थाने सिंहमुखो मधुम।धविकाक्रमे । 
केदारगोरागेऽपि विज्ञेयौ रेचितो करौ ॥ 

शसङ्गाररोेखरः 

रागाध्याये सोमरागरुक्षणम् 

रागाः 

चतुणांमपि वर्णानां योगा रागास्तु जञोभनाः। 
स सर्गं हर्यत यन तेन रागा इति स्मृताः ॥ 

द्शछक्षणटक्षिते गीतं रागब्दायिधेयम्, 
मतङ्गः 

सामभ्यः स्वरसन्मवः स्वरभवग्रानाक्जयः संमता. 

षड्जो मध्यम इत्युभौ क्षिति गतौ गान्धारमाहूर्दिवि । 
पराहंच्छा वर्जातयः स्युरखिला रागाश्च जाव्युद्धवाः 

भाषारागसमुद्धवश्च कथिताद्चैतियवृन्दास्कैः ॥ 
सामराजदेवः 

भाडवः पञ्चभिः प्रोक्त. स्वरे; पड्मिस्स षाडवः । 
सम्पूर्णा सप्तभिश्वेवे लिधा रागा बुधैर्मताः ॥ 
रागास्ते त्रिविध: प्राक्ताः जुद्धारछायागास्ततः। 
सद्ीणाश्च प्रथक् तषां छक्षुण प्रतिपाद्यत । 

कुम्भः 

रागाङ्लक्षणम् 
रागच्छायानुकारित्वाद्रागाज्गमिति कथ्यते। 

सङ्गीतदर्पणः 

रागाङ्कादिनिरूपणम् 
नवरोजादिरागानां देक्षंभाषादिकीर्तनात्। 
काष्कुच्छायादि युक्तानां ज्ञान स्यादनया दिशा ॥ 

हम्म।रः 

रागाङ्धानि 
तन्त्रीतानक्रिवायोगाच्कियाङ्ग कभ्यते बुधः| 
अथ प्रसिद्धर।गाणामुदर व्याहरामहे॥ 

रागादयो मध्यमादिखिपुररिपएसुद्रद्धेरयो माख्वश्री 
श्रीरामो दीपकाद्यस्तद् नुनिगदितः ्युद्धबङ्वार्संज्ञः । 

धन्नासी स्याद्रयरी प्रथितगुणगणा देरिहिन्दोरतोञ्यो 
देआख्या गूजरी च श्रवणसुखक्री दशिकोखाहरखाख्यौ ॥ 

मोक्षदः 

रागाध्यये सोमरगटक्षणम् 
्रहांन्याससन्मन्द्रनारयोर्निंगयोवेहूः । 
श्रीरागाङ्ग सोमरागः पूर्णो वा वीरसंश्रयः ॥ 

। सोमराजदेवः 



रागाणां गेयक।खः 

रागाणां गेयकाटः 

प्रातर्गेयाप्तु दाक्षी कित प्रथमञ्जरी । 
विभाषा मेरी चैव कामोदी गोण्डकियेपि ॥ 

एका वराटी मध्याह्न सायं कणाटमाटवो । 
नाटश्चेव विषेण दोषा गेयास्तु सर्वदा ॥ 

डभङ्करः 

रागाणां सख्या 

रागाः षडेव तु प्रोक्ता रागिण्यर्सिरदेव हि । 
खभङ्रः 

रागान्तरच्छाया 
रागे रागान्तरच्छाया सेव स्यादस्य रागता। 

रागार्णवमतम् 
मेर वः पमो नारो महारो गोडमाटवः। 
देशाख्यश्चेति षड़्ागाः प्रोच्यन्ते खोक विश्रताः ॥ 
वङ्गाली च गुणकरी मधभ्यमादिवंसन्तकः । 
धनाश्री चेति पच्चेते रागभेरवसंभिताः ॥ 

नटनारायणः पूर्वगान्धासे मालवस्तथा । 
ततः केदारकर्णाटौ पञ्चेते.नाट संभ्रिताः ॥ 

मेघमद्लारिका मारा कीरिकः पटमञ्जरी । 
असावरीति विज्ञेया रागा मलारसंभ्रिताः॥ 

भूपाली च कंडारी च कावोदी नाटिका तथा । 
वेखावद्ी च विज्ञेया गागा देशाख्यसंभिताः ॥ 

सद्गीतदर्षणः 

रागोत्पत्तिप्रकारः 
पच्छास्यात्पश्चरागाः स्युः षष्ठस्तु गिरिजामुखात् । 

श्रीरागः सदयोवदनाद्वामदे वाद सन्तकः ॥ 

अघोराद्धैरवो जातस्त्पुरुषात्पश्चमोऽभव्रत् । 
ईलानाख्यान्मेघरागो नाशयारम्भे रिवाद भूत् । 
गिरिजाया मुखाछ्छास्ये नटूनारायणोऽभ वत् ॥ 

सङ्गी तदर्पणः 

राघवतालः 

विरामान्त॑ छघुः प्रान्ते राघवेऽपि प्रकीर्तितः । 
कुम्भः 

९९४ रीतीनां रक्षणानि 

राजताटः 

राजतालाभिधने तु-ख्षुदरतः लघुस्ततः 1 

अनेन तु समायुक्तो मकरन्दाहृताखकः ॥ 
गान्धर्ववेद 

रशाजनारायणः- तारः 

दद्रथ जयो शुरुः 1 राजनारायणे ताले । 
००।९। €. . कुम्भः 

राजविद्याधरः-- तार 
ल्घुवकरे द्रत । ।ऽ०० ध 

रामत्ोडम् 
हास्यप्राय प्रेरणं त॒ स्यात्प्रहेकिकयान्वितम् । 
ऋतुवरणनसंयुक्तं रामक्रीडं तु भाष्यते ॥ 

वेमः 

रासः 

स्वरादये पाटपूवे च बन्धाद च पदाभिधम्। 
तेनादै बिरुदाद्य च विद्रा मिश्रपूर्वंकम् ॥ 
इदयष्टो करणानि स्थुः करमाछक्षणमुचयते ॥ 
उद्राहगमकौ सान्द्रस्वरेवेद्धौ यदा पुनः। 
आभोगाख्यः पदैवेद्धो गातृस्वाम्याख्यया युतः ॥ 
तालो रासश्च विज्ञेयः कणे स्रपूर्वकम् । 
अन्यान्यपि तथेव स्थुः स्वरभेदः किच्िदुच्यते ॥ 

कुस्मः 

रासकम् 
न्तन यन्मया प्रोक्तमासारिताभिधां पथि। 
चारीमिर्मण्डकेश्चापि खास्या्धेरपत्रहितैः ॥ 

देरी तारश्च संयोज्य तेद प्रर्तते। 

तदा रासकसंज्ञे स्यादिति चरन्यविदो दिदुः॥ 

राहडीरक्षणम् 
बहुभिश्चरणेये् रसे वीरे प्रगीयते । 
स्तुतिः सङ्गामविजये वर्णस्य रादडी मता ॥ 

मोक्षदेवः 

रीतीनां रक्षणानि 
अस्प्रष्ठदोषमाल्लाभिः समप्रगुप्गुर्फिता ! 
विपद्धीस्वरसोभाग्या वदर्भी रीतिरुच्यते ॥ 
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या समस्तोद्धटपदा .ओजःकाम्तिगुणान्विता । 
गोडीयामिति गायन्ती रीतिं रीतिविचक्षणाः ॥ 

आश्छिषटछथभावा तु पुराणरक्ाययाश्रिता। 
मधुरा सुक्कुमारा च पाञ्चाली सा च कथ्यते ॥ 

लाटीया रीतिरिन्द्राण्याः प्रीये बीररसाभ्िता। 
म्रतितालेन सा गेया रागे माटवकैरिके ॥ 

हम्मीरः 

रुन्धकः 

सरतो युगपद्यतर प्रपदेन नु रुन्धकः। 
कुम्भः 

रूढा 

घचघरा गृह्यते सवां रूढः रेखा सा मत। | 
कृम्भः 

रूपकनुत्तम् 
रूपकेन यदोद्राहाभोगयोगींयते दूतम् । 

तते रतत धवे गीते द्रतादिखयसंयुतम् । 

तदा शूपकनृत्त स्यात्तालेरूपकसंज्ञकम् ॥ 

रूपक्ः-- तारः 

द्रतं स्वेकं रघुथ्धैको मात्राषट्कं च यत्र सः। 
शूपक्श्चतुर श्रः स्य।दियाहरत्ताख्वेदिनः ॥ 

भरतकल्पलता 

श्पक्मायक्रः 

अ।रप्रेरपि यद्रीतै भवेदति मनोहरम । 

उक्तो गायकमेदज्ञः पषोऽय रूपकगायङ् ॥ 

कुम्मः 

स्पकरक्षणम् 
स्वरैः पदेश्च तालश्च गगेर्वर्णैरलङ्कतम् । 
विचित्राभोगमृद्रहि रूपकं कथ्यते बुधः ॥ 

। मोक्षदेवः 

उद्राहश्चान्यधातुः स्यात ्टूवकथ्चान्यधातुकः। 
मेखापकश्चान्यधातुराभोगश्चान्यधातुकः । 
चतु्ातुकमेतद्धि. रूपके कील्यते बुधैः ॥ ` 

गान्धरवैवेदे 

रेखारक्षणम् 

रूपकारपिलक्षणम् 
रूपकस्थेन रागेण तालेन च वि धीयते । 
प्रोक्ता सा रूपकाखाप्िः सा पुनर्टिविषा भवेत्॥ 

दम्मीरः 

स्पकालप्निभेदः लक्षणं च 
प्रतिग्राहुणिकेकान्या मञ्चनीतयभिधीयते । 
विधाय स्थाय्माटप्रे शूपकावयवो यदि ॥ 

प्रतिगृह्यते सः प्रोक्ता प्रतिप्राहणिका बुधः । 
भञ्जनी तु द्विधा प्रोक्ता स्थायूप कभञ्ननात्॥ 

हम्मीरः 

स्पटिपरा 
रूपरिपरा च नादश्च रागस्वरसमाश्रिता | 

भरतकल्टखता 

रेखा 
या रिरोऽधिकरनेव्रपङ्कजायज्गमेलनविपौ सति स्फुटम् । 
केचिदत्र दिरि मनोहर साधितिर्निंगदितात्र रेखिकः। ॥ 

कुम्भः 

रिरोनेबकरादीनामङ्घानां मेटने सति । 
कायस्थितिम॑नोनेवहारिरेखा प्रकीर्तिता ॥ 

थवा अङ्कप्रयङ्कः सन्निवेशो यथो चितः । 
रेखोक्ता जनता वित्तनयनानन्द दायिनी ॥ 

कञ्जलेन यथाशोभे रेखाः श्चङ्गारिणो भवेत् । 
कपोरफाटनेवान्ते वर्ने मसृणं समम्॥ 

खरारे तिरकं का शुद्ध कज निर्मितम् । 
रेखां दयाच् नेत्रान्ते खुलाटे तिरक छिखेत् ॥ 

भवोः कण्ठे च रेखा च समाः शह्गारिणो भवेत् । 

गोरिकरवल्ये..- सरै वरे गौरिकरेखिका ॥ 

विदधेषके रावणाद् शृङ्गादौ बहुधोदितम्। 
नारेखि तन्मया पात्रविदोषात्तत्तदुन्नयेत् ॥ 

सङ्गीतनारायणे 

रेखालक्षणम् 
शिगोनेत्रकरादीनां युगपन्मेरके सति । 
कायां सखितिर्मनोनेत्रहर! रेखाः प्रकीर्तिताः ॥ 

हम्मीशः 



रेटक्विभागः 

रेचकविभागः त्ष्टक्षण च 
अमीषामङ्घहाराणां सम्यङ्निर्दिंहय रक्षणम् । 
चतुरो रेचकान्वक्षये नास्यनूयोपयोगिनः ॥ 
पादरेचक एकःस्यादपरः कररेचकः । 
प्रीवारेचक उक्तोऽन्यश्चतुर्थः कटिरेचकः ॥ 

पाषूण्याङ्गलाप्रयोरन्तबेहिश्च सतते गतिः । 
नमनेन्नमनेपेतः प्रोच्यते पादरेचक: ॥ 

परित श्रमणं तूण हस्तयोदै सपक्षयोः । 
यत्पर्यायेण रचिते स भवत् कररे चकः ॥ 

विरल: प्रसृताङ्गष्ठाङ्लेस्तियेव्, रमेण वा। 
ग्रीवाया विधुतश्रान्तिः कथ्यत कण्ठरे चकः ॥ 

सर्वतो भ्रमण कल्याः कटिरेचकमूचिरे । 
भङद्धहाराङ्गमध्यतो जनयन्ति प्रथक् फलम् ॥ 

रेचितः-- परः 

भश्च्तजनी चातः स्कन्प प्रस्फुरण तथा । 
यल्ञ प्रान्त गता वाद्ये पाटं पाठान्तरे विदुः ॥ 

यथा-देदेंथांथांदेंदं ननण्चे। 

भङ्घतजेनी घातः स्कन्धप्रस्फुरण तथा ) 
यन्न प्रान्ते गता त्राये पारं तं रेचिते विदुः ॥ 

रेचितरक्षणम् 
प्रल्ारितोत्तानतङावुच्यते रेचितो करो । 
थवा रेचितौ प्रोक्त हंसपक्षौ द्रतश्रमो ॥ 

यद्रा रे चितयोषे्मलक्चणे मिकिते इमे । 
प्रयोञयौ तो नृसिंहम्य दैद्यत्रक्षो विदारणे । 

रेफः 
रेफस्स्यारस्कन्धसंचेन समस्तोऽङ्क णिनाततः। 

--टाडद्विकपार 

तद। पाटो रेफसंन्नः प्रजायत । 
स्कन्धसद्चेन सर्वामि: प्रहारोऽङ्कुणिभिः सदा ।! 

यथा-नहर्थोजेजेरे डं 

९२६ 

हम्मीर: 

दम्मीरः 

कुम्भः 

रधुकिन्नरी 

त 

लक्ष्मीपूजां 
क्षीरमागरसम्भूते विष्णुवश्चःम्तछाश्रते | 
बन्दिता पूजिनासि व्व रेङ्गभूमा स्थिरा भव ॥ 

जगद्धर्ः 

रष््पीशताटटक्षणम् 
छक्ष्मीदो तु विरामन्तो रन हश्द्रय पुनः । 

००|| 5 सोमराजदेवः 

लष्धितजाष्किका 
स्या्टद्कित जाङ्गिका । 

खण्डसूच्यभिषे स्थने तिष्ठन्नह्धिस्तु वेगतः। 

अकृष्य छङ्गयतेऽन्येन चरणन तदा तु सा॥ 
कुम्भः 

छघुङिनरी 
तिखः किंनरवोणाः स्यु जहदेशीस माधिताः । 
बृहती मध्यमा खष्वी व्वथासां रक्षण तरवे ॥ 

अत्राङ्गट निस्तुषेः स्यात्प ङक्तिस्तिये ग्य बोदरेः । 
पय्चाददङ्गदो दैघ्यं परिणाह पडङ्कटः॥ 

यणवः खादिरो बाथ रक्तचन्दन जोऽथवा । 
कस्यजा वा भवेदण्डो ऋजुः क्षण जणोच्डितः ॥ 

दण्डमानं दघद्रभं सुपर प्रथुटं समम् । 
साकजः कक्कुभस्तस्य दण्डो दर्यं षडजुलः ॥ 
ककुःमस्य हिरस्त्वत्र दीदे म्याच्नुरङ्गलम् । 
चतुःङ्गल विस्तारमुच्छराये वङ्कुं मतम् ।। 

केक्कुभस्य तु दण्डन्तु वाणोादण्डान्तेरे क्रियेत् । 
परिदाषश्च दण्डाद्चस्तावान् याचति शेषतः ¦! 

कश्ुभन्य हिरं मध्यवीप।दण्डान्तमभ्यत 
न्तीनायस्तुत यादाधिकत्यद्रखको मवेत्। 

इति रष्व ससादिषछठा किन्नयेथ पसेच्यते | 

एतम्या आक रव्यं दरादड्ाद्गखमानतः। 

परिणानऽगुच्छनापि सन्ता स्नवुमयी भवेन् । 

अलखापिन्य थ पूचद्रुकत नृम्बं ठर्तयन्म् 

तथान्या कतस्य फेञसेष( } दत्तम्विका : 

रप्वावर्स्या विजः चदमकृप विजानता 
विदप्यात्क्न ~ स्मः क्रुसवदुज्तःप् 



र्धुकिन्नरी 

परितोऽधाद्गरन्युनां पत्रिकामायसीं समाम्। 
(५ ९ [@ 

नादाविङ्यसिद्धयथ बीणावादनकोविदरः ।। 

साधाङ्गख्यं यक्ता बीणादण्डस्य मूप्रेतः । 
अथाङ्करपराणाहं वि ,भ्यात्सुपिरं तनः ॥ 

ध घस्तात्तियेगपरं रन्ध्र सोभयते सुखम् । 

अधस्तादुध्वेरन्प्रस्य साधरेद्रयङ्गल्के भवेत् ॥ 

मेरुः सक्ररन्प्रेण कर्तठ्या वान्वितो भवेत् । 
मेरुरन्ध्रस्य वीणाया दण्डस्य च तथान्तरम् ॥ 

दथङ्गटे सयवं ज्ञेयं मेरुरद्गलसुच्ितः । 
साधाङ्गलान्तरे ङ्कः स्थिर मेसेः पुसे भवेत् ॥ 

अव तियेग्भवेद्रन्ध्र चदडक्ुवद्ा पतम् 

सिन्दूरेणाथप्रा वेखरकस्जले नाथवा युतम ॥। 

ऋक्षणेष्टिकायारचूरनोन मदं यन्मदनं घनम् । 
विमिश्रान्तन कर्तव्याः सारिकास्युश्वतुरन्न ॥ 

अषछठादहाथता दण्डप्रष्रन्यम्या यथायथम् | 

ताश्चतस्रो निवेरयाम्तु तारसमकसिद्धये ॥। 

मन्द्रसप्तकसिद्धयथ सागीदरन््रं परे जगुः । 

एवं त्रिस्धानसंश्द्धरागव्य निमे वदिह् ॥ 

आमन्द्रसप्कान्मध्यसप्रकावधियुक्तितः। 
सा्ाङ्गलपरीणाहास्तथा साधां ङ्गलायताः ॥ 

गृध्वक्षोऽदिनकिका यद्रा तचरणास्थिजा । 

आयस्यकास्यमय्यों वा नकिका सारिका मताः ॥ 

सेलोर्ध्व॑तन्विकापाश्रतन्त्यौ द्रे षड्जगे यदि । 

हस्या पञ्चमगा चेत् स्यात् षइजम्रामो भवेदियम् ॥ 

ऊर्ध्वतन्त्री यदि भवेन्मध्यमस्वस्योगिनी । 

ततपाश्च तन्तरिका्रन्द्रं पड़्जमध्यमग यदि । 

मध्यमग्रामगा ज्ञेया तदेयं किंनरी बुधैः ॥ 
कुम्भः 

खचुचृत्म् . 

उवति करणेरस्पः रञ्जितायै: लघु स्तम । 
सन्गीतनारायणे 

पुाखरः 
नानाचिनौ स्वस्तिकौ हि करावल्र प्रकीर्तितौ | 

विरामान्तेन शनः तार: स्याहधुशोेखरः ॥ 
सङ्गतमुक्तावन्टी देवेन्द्रकृता 

९२७ रयलयविचित्रितेम् 

-ताखः 

र्घुगोरुश्च भवति ठधुरोखरताखके । 
र खोजमरताल्श्च गीयते सरको विदैः ?।। 

गान्धर्व वदे 

छज्जा-- व्यमिच।रिभावः 

धाषटटयनाश्चो छ्जञा । ययभङ्रः 

ठतक्षेपः 

पश्चानन्यस्य पुरस्ताच्च चर्णश्चेसपरसायेते । 
भूमिं निकुटरयेत्तेन रताक्षेपस्तदा भवेन् ॥। 

ठताकरटक्षणम् 
पताकौ दौखितो तिक प्रसृतौ तो छताकरौ । 
अनयोः करयोः केशबन्धयोश्च नितम्बघयोः। 

त्रिपताकाकृति के चिदा चायः प्रतिजानते ॥ 
टम्मोरः 

टतात्रृिकम् 
वृश्चिकं चरणो यत्र वामहस्तो छताभिधः। 
तह्तावृश्िवंः प्रोक्तं गगनात्पतनेषु च ॥ 

सङ्गीतमुक्तावली देवेन्दकता 

कतावेष्टितम् 
धन्तवहिः करावृध्व बलित्वोदेष्टितौ यदि । 
पा्चैयोः क्रमतस्तव् तियेग्टुठति चैकके । 
ल्ुठितोऽन्यः करो यत्त तष्घतावेष्टितं तदा ॥ 

ख्यः 

छङ्गभूता हि तालस्य यतिपाणिखयः स्मृता । 

बन्धोऽश्चरविदानां हि समत्वे यत्परकीर्तितम् । 
कला कलान्तर ङतः स खयोनाम संज्ञितः ॥ 

नास्यका्सर 

लयत्रयविचित्रितम् 
यवन्या भाषया युक्तं यत्र गीतं ध्रतांचलम् । 

कौीटादिगजरोपेतलखास्यांगेन विराजितम् । 
विदध्याज्नर्तनै नाम ख्यललयवि चित्रितम् ॥ 



छल्छादटतिरुकम् ९.२८ 

रखलाटतिरकम् 
अङ्षठ वृश्िकाङ्ेष्ाट तिलकं लभेत् । 

तदा ललाट तिक विद्याधर गतौ मतम्| 
सदते।तमुष्तावखी देवेन्द्रकृता 

लखितिः- तारः 
ताले रलितसंजञे स्यात् द्रतद्रन्दं छघुरौरुः । 

„० § कुम्भः 

ललितम्--पौरष 

चकितं स्याजिर्विंकारं श्रङ्गाररसचेष्टितम् । 
वेमभूपालः 

शनुर्बणश्च मधुरो टष्टिश्चेविभ्रमान्वितः | 
सुकमारोऽद्ग विन्यासस्मीणां छलितमुच्यतं ॥ 

वेमभूप्लः 

पटवो शीषैदेशस्थौ लिते कठिने बुपरैः ! 
चतरश्रीः भजन्तो तौ रिरःस्थावचटौ करौ ।। 

छछितो च परे प्राहुरन्ये च खटकामुौ । 
न्द, “ ५ भ घने: प्राप्य शिरोऽन्योन्यलम्नामो रितो विदुः ॥ 

दम्मीरः 

ललितगादः 
स एव मृदामितः। 

प्रक्तो खलितगाढस्तु 
कुम्भः 

ठता भाषा 
तयैव ठकिता भाषा प्रहाशन्यासपै बता । 
रिगमेभूरिभिस्तारमनदरयुक्ताधेमन्द्रभाक् । 
रितारा भिन्नष्ड्जोत्था रिखोपात् षाडवा मता॥ 

मतङ्गस्य मतं पूणां । कुम्भः 

ललिता- रागः 
टक्रभाषवर्छिता ब्रहापन्यासषड्जभाक् । 
पश्चमर्षमहीना च तारगान्धारयेवता ॥ 

षड्जानु मन्द्रा बहुला मध्यस्वरबि शजिता । 
खुलिता ऊखितैः स्यानेरखितिरुत्कट स्वरः ॥ 

षाडवा याष्टिकमते ऋषमैक विरोपतः | 
सङ्गामे विनियोँक्तव्या वीरोत्साहविवधनी ॥ 

कुम्भः; 

रासस्वशूपम् 

रक्कभाषेव कलिता कितिरुत्कर; स्वरैः । 
षड जाराग्रहणन्यासा षड् जसन्द्रा रिपोच्िता ॥ 

लद्टरी चक्रसुन्दरम् 
एकस्मिन्नासिदे शम्ये ति्यग्लुठति हस्तक 
ततोवाम सपन्त परं प्राप्य पराङ्मुखम् ॥ 

कर्मणां दोरने नाडा प्रसार्य............ (१) । 
किप्तमन्नरमाक्षिप्य भिर्सः पाश्रयोईहयोः ॥ 
विखेङ्य पाश्चयोस्सतोकं यद्विखासेन जायते । 
तद वादि तदामद्धिरृहरी चक्रसुन्दरम ॥ 
नाभिक्षेत्रसमीपस्थो वियग लुठति चैकके 
अपरं तु पराचीनमान्दोलितसमपणाम्॥ 

नीत्वा वाममांसपयन्तं बहिरेव प्रसाये च। 
करमन्तः प्रसार्यैकम्धंसन्यापसव्ययोः ॥ 
विलो ख्य पाश्रयोर्मन्द्ं विलासेन तु यद्भवेत् । 
प्रकीर्तितं तु तद्धीरेः लहरी चक्रसुन्दरम् ॥ 

सङ्गीतमुक्तावटी देवेन््रटता 

रहरीभेदाः 
छहरी त्रिविधा ज्ञेया मङ्गखारम्भसंज्ञका । 

आनन्द वधिनी कीरतिस्तासां हूमोऽथ लक्षणम् ॥ 
मोश्चदेषः 

लावक --गतिः 
कुख्िताभ्यां पदाभ्यां चद्धूतमानेन वेगतः | 

पाष्णिश्च संस्प्रञेद्धमिं गच्देत्या छाव ङी गतिः ॥ 
© 

सङ्खीतमुक्त वली देवेन्द्रहृता 

लावणी 
समपादजनितं पात्रं करटो न्यस्यार्थचन्द्रकम्। 
पच्चमेन कटरूध्वे च्राप्रयेह्ठाघ्रणी तद। ॥ 

रसः 

खछासः श्रीपुंसयेभोवः तत्राहीये तु तद्धिते । 
सा घात्वथ छास्पराव्द. कामोह्ठामनहेतुकः ॥ 

ङ्म्मः 

ठाप्स्वरूपम् 

भवः खीपुसयोखांसहेतु म॒दङ्गह्।रवत्। 

देन्येरेषे।पदिष्टरबातपरायः सखीभिः प्रयुज्यते ॥ 
युत्तरलावलिः 



सस्यम् ९२९ 

लास्यम् 
सुमारे स्त्रीर चितै; प्रयोगैरंस्यमुच्यते । 

विप्रदाखः 

छाष्यं तु सुक्कुमाराज्ञे मकरध्वजवघेनम । 
स्फुरितं यौवतं चेति तवगैषिविध मतम् ॥ 

स्फुरितखास्य योवतरास्यै चेति द्विबिधमिययर्थः । 
सङ्गीतनारायणे 

प्योगैस्सुुमरियैव्साधितं ल्स्यमल तत् । 
छासः खीपुंसयोभां वस्तत्र हीयेत्त तद्धिते । 
लाधात्वर्थे ठास्यशब्दः कामोल्ासनदेतुकः ॥ 

नियतो हस्ततो दृष्टिय॑तो दृष्टिस्ततो खयः । 
यतो ख्यस्ततो भावो यतो भावस्ततो रसः ॥ 

धङ्धैव्यीवर्तते गीते पादाभ्यां ताख्दरौनम् । 
दृष्टिभ्यां भावयेद्धावै छास्यै चद तदुच्यते ॥ 

लास्यमण्डलिका 
छास्ये तुं या थुवस्यक्तं वस्तु गृहयातु पण्डिवः। 
सुहूयहुभ्रैमी या सा छास्यमण्डकिका मता ॥ 

कुम्भः 

लास्यामरणम् 
चाष्याश्चास्या भवन्त्वेताः सन्यजा अपसव्यजाः । 
छस्येनैव समुद्धता धन्यास्ता अन्यतोऽधमाः ॥ 

# > 

एते राजपुरन्धीगायुदिष्टं यन्मयाधुना । 
नात्र भ्राम्यकृता भावा योञथास्ते शिर्पकोविदैः ॥ 

कुम्भः 

लास्ये गयपदम् 
छसनाह्यस्यमिदयुक्तं सीप भाबसमाश्रयम् । 
एका प्रथग्च च तदङ्गस्तु प्रकीर्तितम् ॥ 

आणवश्चकष्ाय स्यादृद्यवस्तु तथा भवेत् । 
तल गेयपदं ताबतप्रथमं परिकीर्तितम् ॥ 

स्थापिते भाण्डविन्यासे पटे चेवापक्षिते । 
आक्षणाः स्वेषु पार््षु चासने संप्रकरिपते ॥ 

मार्जितषु मृदङ्गेषु प्रयुक्ते च तिसाश्चि तु । 
मागोसारितकं ृयोत्तन्त्ीवेणुविभूषितम् ॥ 

61 

रोकदाल्ञानुसरणिः 

भाण्डवादयेन संयुक्तं ततश्चासारितं बुधैः। 
परिवृत्तखिमियुक्तं ततश्ोपोदन भवेत् ॥ 
इयश्रेण हिकटेन स्यात्ततश्च परिघानकम्। 
प्रयोक्तव्यः प्रये गज्ञैः परिवर्तनमेव च ॥ 
परिवर्त॑नके चेव पुत्राक्यं राक् प्रयोजयेत् । 
पुरुषोऽव न्निवाक्यः स्याक्चतुवाक्याङ्गना स्मृता ॥ 

कायं तथा निर्वहणं प्रत्यथं परिधानके । 
इयततप्रथस स्वगं छास्ये गेयपदं बुधः ॥ 

नाय्यकाद्े 

लीनः 
रीनः स्यान्मूच्छिते वायुः । 

कर्मः 

लीलारक्षणम् 
दषोतिशय सम्भूतैहेधर्वागङ्गचेष्टितिः । 
वह्भानुकृतिया तु सा लीटेयमिषघीयते ॥ 

टुलितः 
धू्णनासदुतायुक्छो ठुकितः परिकीर्तितः । 

लोकदुष्टखररक्षणम् 
यत्न गीतस्वराटोकदुष्टस्तु ङयवर्जितः । 

लोकधमी 
लोकधर्मी नास्यधर्मौ चेति धर्मी द्विधा मता। 
स्वभावभावोपगतस्वभावामिन याद्यतम् ॥ 

युद्ध च विदतं चैव टोकबातांक्रियान्वितम् । 
भङ्गलीखाविरदितं नानस्त्रीपुरुषाश्रयम्। 
एवं विध तु यन्नाख्य छोकधर्मीति सा मता ॥ 

बेमभूषाखः 

लोक्षनाखयोः षन्थाः 
लोकबत्तायु सारेण चोक्चतामनजा विश्चा। 
ेत्रशमुखरागश्चैरुपभोगेश्च संहता ॥ 

हम्मीरः 

लोकशास्चायुसरणिः--शब्दप्रयोग - 

अनेकाथां यथा शब्दा व्यापारा भक्गिकास्तथा । 
द्योतयन्ति बहूनथान् प्रयोगाश्ार्थनिर्णंयः ॥ 



लोहडी ९३० 

प्रयो गस्यापि ञ्चरण सेका: शाखमपि कचित् । 
लोकशाख्यालुसारेण तस्मादेषां विनिर्णयः ॥ 

लीहडी 
करत्वाखगं निपयोग्यामुत्तानोरस्तरं स्थितः । 
ए्रछठतः शिरसाश्रोनि स्पृरश्चेदन्तराखगप् ॥ 

बन्र क्त्वा समो पादी विवय त्रिकमुलुतेत् । 

तिथक् तद्योहदी संज्ञं रोदडीदुकितं भुवा ॥ 

लोहंडीकरण 
यत्रो समपादस्य कुर्यात् त्रिक वि तेन् । 
गततियेक् समुत्पाय खोहडीक्छरण तु तत्.॥ 

। ् सोमराजदे; 

लोदहदीकरणमेदाः रक्षणामि च 
पादनिकेनासेवस्यादिकपादाररोदडी १। 
निहितो खस्तिकाङ्किभ्यां भवेत्कूबरिरोदडी ? ॥ 

स्थानका वैष्णवी सिस्व यब्र तियेक् त्रिपद्यते ९ । 

जर्पन्ति द्पेसरण कण्ण तन्मनीषिणः ॥ 

कतवा तु दपैसग्णं यदिष्याञ्जङज्ञायितत् । 

करण प्रोच्यते तत्त जछशायी तु नामतः ॥ 

विधाय द्षसरण करण प्रथम यदि । 

नागबन्ध निबध्नाति नागबन्धामिधा तदा॥ 

विधाय समपादं च भुवे संसपरह्य मोजिना । 

भ्राम्यते यत्न करण कपाखचृणेन तु तत् ॥ 

कपालनचुर्णने कृत्वा प्रोत्तानटृदयाननम् । 
स्थीयीतत य्व करणं तत् स्याटकारसंज्ञिकम् ॥ 

बामपचि यदोसपु्य तमस्यात्परिवतंनम् १ । 

विदधावि तदा प्राहुः करण मस्स्यदमकम् ॥ 
सोमराजदेबः 

सवरारररन्तरं गच्छन् गाता तन्मध्यवर्तिनम्। 

मनाक् स्पृशति तस्पर्तं ङ्खनं पूर्वसूरिभिः । 

ङ्न वजैने ग्राहः के चिद्रीतचिश्षारदाः ॥ 

रँषितजद्धिका 
पुरः प्रसायै चरण उङ्कयेदपरा्किणा । 

सूलपु्च बदान्वथो परोक्ता उङ्कितजङ्धिङा ॥ 

वनमारिनी 

व् 

वक्षःखस्तिकलक्षणम् 
वतुरश्रौ पुरःक्षेत्र भवतो यत्र रेचितो । 
व्यावृत्तक्रियया सुपो वर्जितो खस्विको करो ॥ 
पादौ च स्वस्तिकौ जक्गुर्फस्य वङनान्मिथः। 
तद्श्षःस्वस्तिकं प्रोक्तं खजानुङयगेः चरम् ॥ 

खत्युंय घटयेत्पाणिपादेन स्वस्तिकाविति। 

उवे कीर्तिधगाचायेः किद्िहक्ष्यनिरीक्षणात् ॥ 
नृत्तराबली 

तक्र: 

विद्युतेव छुटिप्रचारो बकर उच्यते । 
कुम्भः 

वक्रवुटधनिका 
छुटधयिस्वा च विन्यस्य श्रमितो छुटितस् रः । 
ष्टिः स पुनः स्थाने वक्रकरुटूनिकामिधा ॥ 

कुम्भः 

वक्री 
वक्रीकृतगसख गायन् धीरेव करीत्युदाहतः । 

मरतकल्यरूता 

वजरदेप- लेपः 

ओदने छागविटरूमस्म भस्म चापि पुरातनम् । 
रोहविण्मूषयोशचूण समभागं सुपेषयेत्। 
केपयेहक्षिणे भागे रेपोऽय वज ईरितः ॥ 

सङ्गीतनारायणे 

पुरातनं भस्मेति बहुदिनमेकन्रशितं यर्किच्िद्धस्म मूषा शति 

ताञ्रपत्रं । 

वनमाली -- तारं 
पूतमेकं रतौ द्वौ च वनमाछिनि तारके । 
निःशङ्कश््वडूतालः स्यू पैसतेनैव गीयते ॥ 

गान्धरवत्ेहे 

वनमालिनी-- तार 
जतुदरेती रघु द्वीदौ गुरुश्च वनमाछिनी । 
© ® -७.9|| 9 ® & कुम्भैः 



रदामयदौ 

वरदाभयदौ-- हसतः 
वरदाभयदावधेचतुर साविति द्वयम् । 
शन्यच्छिरोमणिः प्राह तत्ते द्वार्धिंशदीरिताः ॥ 

सङ्गीतनाराय णे 

९३१ 

--रासकः 

ख्घुद्रतौ ार्यत्र तालोऽयं गजलीडकः । 

वरदो रासकस्वेन श्रोतृणां च सुखावहः ॥ 
| गान्ध वैवेदे 

वामद्क्षिणभागसखौ बरदाभयदौ करो । 
धराटौ करिपाश्चस्थौ कथितो वरदाभय । 

कुम्भः 

वरदाभयदो हस्तौ बामदक्षिणमागग । 

रश वा कटीदेशो कथितौ वरदाभयो । 

इत्युक्ता विग्रदासेन द त्रिरान्नरयदस्तकाः ॥ 
षित्रदासः 

पृथक् दक्षिणवामौ वचेद्रदाभयदौ करौ । 
रारो करिपाशर्वस्ौ तदोक्तो वरदाभयौ ॥ 

हम्मीरः 

वामः पताकोर््वभागे दक्षिणश्चाप्यधोमुखः । 

भुजे फुक्षी कमश्त्कृत्वा बरदाभयदस्तरूः ॥ 

क्षिलयाः प्रदकेने सम्यग्वेङ्कटेशनिषूपणे । 
ताराणां पतने चैव तस्य ूपणसुच्यते ॥ 

भरतकल्पख्तो 

वराटीरागः 
षद्धजमहांसकम्यासा वरादी कथिता बुधैः । 

प्रथमा मूर्छना यस्यां संपूण कीतिंबाहिनी ॥ 

विनोदयन्ती दयित सुकेशी | 
सुकङ्कणा चामर चानेन । 

कर्णे दधाना सुरब्रक्षपुष्पं 
बराङ्गनेये कथिता बरादी ॥ 

सरिगमपधनिस. स॒ङ्गीतदर्पणः 

व्राहः-दसतः 
मगक्शीरवेत्वन्यकरस्तेन श्छिष्टस्थितो यवि । 

कनिषठाङ्कषठयोर्योगाद्रराहकर दैरितः ।! 
मरतकल्यलता 

वर्णानां मध्यविर्म्बितल्वप् 

वर्गाः 
अकवर्गे पदे विगप्रश्चटवर्गे च क्षलियः। 
तपवगैपदे यैरये यशावर्भे च रद्रकः ॥ 

दयभडुरः 

वर्गेषु अ्रहदेवताः 
शर्वर्गे स्यादेवगुरुः कवर्गे भागैबः स्मृतः । 
चवर्गे चन्द्रमाः ख्यातः ट्व फुजशुक्रको ॥ 
त्वन च बुधः प्रोक्तः शनिः सङ्गीतकोबिदैः। 
यशशञवर्गे राहुकेतू वर्गेषु ्रहदेवताः ।; 

मरः 

वर्णप्रबन्धरक्षणम् ॥ 
व कर्णारभाषायां विरुदैर्वर्णताकतः। 
वर्णयन्ति त्रिधा वणं ताछत्रेविभ्यतो बुधाः ॥ 

मोक्षदेवः 

वर्णमेदाः 
वणोस्तु मारको दूता माका द्विविधा मताः । 

सर ब्यज्नरूपेण । मतज्गः 

व्णंसरकलक्षणम् 
स्वरः पदं च पाट तेन्नकश्च यदच्छया । 
बध्यते यत्र तालेन स बर्णसरको मतः ॥ 

स्ररादिभिस्तेन्न कान्तैः #मादादौ निवेरितेः। 
चत्वारा वर्णसर काः कथिता सोमवर्मणा ॥ 

सोमराज देषः 

वणाः 
पद्वाक्यस्वशूपेण वाक्यार्थवहनेन यत् । 
वणा यत्र जगत् सर्वै तेन वणौ: प्रकीर्तिवाः ॥ 

मतञ्जः 

वणांदया-- गीतिः 

गुरवक्षरेु प्रथुखा बणोढ्या दक्षिणे सद्ा । 
द्सिखः 

वर्णानां मध्यविरम्बितत्वम् 
विकृष्टसुक्तमु्ारादुद्रते मध्ये विरभ्बितः । 

नीचेश्वयोश्च वर्णानां सुश्राव्य छभ्यमुच्यते \। 
कुम्भः 
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व्णेरामेदाः 
रागेण येन केनापि या रसेन च गीयते । 
प्रकरन्तवर्णनियमा वणा साभिधीयते ॥ 
षडुणोदारभ्यानन्दाधिकर्विंशञतिभेवति पादः । 
यस्यां सा वर्णेटा भेदेश्चतुरधिकर्विंशया ॥ 
तत्रादौ प्रधुकरिकास्तु स्वराकरणी १। 
सुरसापि प्रगातव्या प्रभञ्न्यपि चापरैः ॥ 
कामवती सोमवती कथ्यतेऽन्या प्रभावती । 
माछिनी छलिताश्चैव प्रोक्ता भोगवती परा ॥ 
भतः कुसुमवलयाख्या ततः कान्तिमती मता । 
हेया सोमप्रभाराम काठिका स्यादनन्तरम् ॥ 

कमरा विमखा चान्या निनी स्यादनन्तरम् । 
काछिन्दी विपुला चैव प्रोक्ता विद्यछठता तथा ॥ 
बिलास सरला नास विज्ञेया तरखापि च । 
इति क्रमे ग निर्दिष्टं वर्णानां कदम्बकम् ।। 

सोमराजदेवः 

वणैलाया मेदाः टक्षणानि च 
सा भवेत् त्रिविधा शुद्धा सङ्कीणां विता परा। 
शुद्धा चतुर्विधा नादावती हंसावती तथा ॥ 
नन्दावती च भद्रावयथासां वेद्धि लक्षणम् । 
गणवणोदिनियमः पाटखण्डदयाभितः ॥ 

नादाबती पद्भिः स्याद्धगणेनेगणेन च । 
टक्षरागोऽत्र निर्दिष्टस्ताखो मण्ठाभिधो बुचैः॥ 
ऋग्वेद प्रभवा शुभ्रा प्रीत्यथं ञ्रिनः सद् । 
रगणेः पद्छभिदैसावती स्ाटसगणेन च ॥ 
द्वितीयताले हिन्दोः यजुजा कुङ्कमप्रभा ? । 
क्वतियारभदीं इर्ति ररीँरीतिं च संभ्रिवाम् ॥ 

रौद्रे च देवता चण्डी तस्रीये गीयते वुधैः । 
नन्दावती स्यात्तगणैः पञ्चभिजेगणेन च ॥ 

सा मता प्रतितालेन रागे माख्वकेरिके । 
यीता वेया च गोडीयारीतिं बृं च सात्वतीम्॥ 
संता देवतेन्द्राणी बीरे स्याप्रीतिहेतवे । 
पश्चमिर्मगणेभेद्रावती स्याद्यगणेन च ॥ 
ककुभेऽथ वर्णो जाता ष्णा कङ्काखतार्कः । 
दादरा च भारतीं तिं वेद्भीरीतिमाशिता। 
बाराही देवता भ्रीये बीभर्से गीयते रसे ॥ 

मोश्षरेदः 

वधमान; 

वतेना 
शस्याश्च कथिता सप्त वर्तना नृयवेदिमिः। 
वर्तना रिखरस्याद्या द्वितीये तेरकस्य च ॥ 
वर्तना नागबन्धः स्यात्सा विहमुखवर्तना । 
वैष्णवीयेकानरमुखे सप्र स्युः कटक्षामिषा । 
नाम मान्नप्रसिद्धास्तेरेवं स्युने च टक्षणाः ॥ 

वर्तनाभरणम् 
एकः करो यदा कणेदेश्गोऽन्यस्तु वर्तितः । 
उत्सायोदिष्टितेन स्यार्तनाभरण तथा ॥ 

वं्तनाखस्तिकम् 
एकस्य वने पाश्च विद्यदाढृतिधारिणः। 
भन्वक्षुरेण हस्तेन ये गक्चेच्च्युतिपूर्वकः ॥ 
भसङयत्र ततपरोक्तं वर्तनास्स्तिकं तदा। 
भथवेदं त्रिखण्डोक्तं वर्तनाभिभैवेदिति ॥ 

वतिनीलक्षणम् 
यस्यामाृत्तिरुद्राहे धुवाभोगे सुसंयुतौ। 
धरवके स्यात्ततो मुक्तिवर्तिनी सामिधीयते ॥ 
कङ्काटग्रतितालो च छडकद्रतमण्टकान् । 

संयाञ्येतरताङैश्च स्वरश्च परिगीयते ॥ 
मन्तव्योऽत्र सदा सेदेः वर्तिन्याः करणस्य च। 
सविरम्बस्वरेरेव वर्तिनी कथिता बुधैः ॥ 
बर्तिन्यां वा विवर्षिन्यामालापस्ताखवर्जिवः। 
आदावारोप्यते यस्याः स स्यादाङापपूर्विका ॥ 

$ 

वथेपानः 
द्वारबातायनादीना कवारोद्धाटने मतः। 
श्रीमत्कीर्तिधराचारयोँ द्वितयं निषधं करम् । 
बधेमानामिध प्राह वि नियोगस्तु पूर्ववत् ॥ 

घां नवकलं ज्ञेय द सप्तखयान्तरम्। 
मभ्यम तु रयस्षिशत्पव्वषष्टिस्तथोत्तरम् ॥ 
कलानां बृद्धिमासाच त्वक्षराणां च वधेनात्। 
ख्यस्य वधेनाश्चापि वधैमानकमुच्यते ॥ 

वर्णताठटयप्रन्थवाध्ामिनयवन्धनात्। 
पात्राणां ब्द्धियोगाश्च वधेमानकमुच्यते ॥ 



<. 

कधेमानासारितमेदः ९३३ वस्ूत्थापनय् 
उत्पत्ति लक्षणे चास्य गदतो मे निबोधव । वहभः- तालः 
नि्टय दानवै घोरं रुद्रेणामिततेजसा ॥ वहठभो मगणद्वन्द्र मध्यगे कघुनि स्टृवः । 
छृ्तमुतपादितं पुब चित्रं ताण्डवसंभ्रितम् । ऽऽ 51555 कम्भः 
धथ भूतगणेः सर्वैस्तस्मिन् काले महात्ममिः॥ 

-- मष्ठकः 

1 च कने । मटयाख्ये भवेत्ताखो गुरुखेघुस्ततो गुडः। 
परतुष्टन्न तद् दृटा समसोको वृषभ्वजः ॥ बह्लभो मण्डको ज्ञेयस्तालेऽस्मिन् करुणे रसे ॥ 
प्रददौ च परं श्रेष्ठ सहदेव्या गणाधिपैः । मल्यताऊः ऽ । ऽ गान्थर्वैवेदे 
छक्ष्यलक्षणसंपन्त्या मागैयुक्तिविधिक्रमैः । र 
वधेमानश्रयोक्तारो यास्यन्ति शिवगोचरम् ॥ वष्टि; -दोडकषिकः 

नाव्यश्ाजन  त्रिविधोतपद्यते वद्धिः सोदासा स्वरषाथगा । 
स्कन्धस्य कुडपस्याथ चाछनात् ...... ... ॥ 

वधेमानासारितमेदः ष 
वधेमाने श्ररीरस्य भवेदासारितस्य च । वष्टिषाटः-- पारः 
कोयेकारणभावेन परस्परविकस्पनम्॥ वद्धिपाटस्तथावल्यामधं वाधद्रयं तथा । 
यथा वृक्षादभवेदरीजं बीजादक्षस्य सम्भवः । खैः सेः पाटः कृते संयोजनं वाथ वियोअनम् ॥ 

कुम्मः अन्योन्यदेतुसंयोगास््येतव्यस्तदेह तु ॥ 
नाटयशाने 

वसन्तः 

षड जत्रययुतः पूणं बसन्तो वा रिपोख्डिवः। वलितम्- पाटः न्मः 
पटहादिषु बा्येषु सयुदेषु कर्प्यते । 
ध ङ्ुठतजेनी पूतो यज्ञ ते वकते विदुः ॥ - तारः 

ब समौ वसन्तताङः स्यात् । 
| 1 4 55 कुम्भः 

खखददंर्घादां्धागिधोंगि. 
कुम्भः वसन्तकालामिनयः 

असद्यवायुस्परेन रूपयेदतु........ .-- । 
धपक्रामति देहस्य क्षत्रास्सूचीमुखे करे । उपभोगेबेहुविधैर्विंविधेः कुसुमैरपि । 
सुष्वीपादेऽप्यपक्रामेत्तदिक्षो मरी ततः। वेसन्तस्त्वभिनेतव्यः सोरभेश्च मनोर: ॥ 
पुनरङ्गान्तरेणेव यज्ञ तद्रकितं मतम्॥ वेमभूपाः 

नृतरनावडी 
वरम् नाण्याङगम् 

्िकसस्तिकौ मूर्धि विवृतौ वरङ्िताविति । हंत दवयाक्षराण्यादौ घणङदणमभ्यमे । 
॥ त नगोन्दसज्गीते इदं तु वसरं नम प्रोच्यते पूर्वसूरिभिः ॥ 

| भरतकलत्पट्ब्ना 

भथ वान्योन्यलगप्राप्रावर््वयोरनुकूपैरो वस्तूत्थापनम् 

ठतः खटकावक्तौ वरितः गदितो करो ॥ कपटादिषतं कमं वस्तूथापनसुच्यते । 



बद्वै्मरसषणम् 

काय बिभज्यते यक्च सविद्रुबमविद्रवम् | 

शनेकरससंयुक्तं तदस्तूथापने मतम् ॥ 

वरस्त्वेलालक्षणम् 
तत्ष्टक्ष्म यदा तासु पादस्तुर्यो निबध्यते । 
ददेता गदिता सर्वाहछन्दष्वयः पुरातनः ॥ 

भादमह्कयुगे प्रासवजिते गीयते यद् । 

तृतीया्किः धवामागे स्स्पम्रासा भवर्यमी ॥ 

इद्रा्ादित्रये कायां पथं यतिचतुष्टयी । 
बणखावश्च शोषः स्याद्रस्त्वेखा सा प्रकीर्तिता ॥ 

मोश्चदेषः 

बहनी 
गमके युवतिनाम योक्तव्यं बिधशूपिणी । 
बहनी नाम सा ज्ञेया यन्त्रवाद्नको विदेः । 
येषु रागेषु तच्छाया बहन्यास्ते प्रकीर्तिताः ॥ 

वयः 
व॑श्ञस्य विनियोगः -- 

धथ वंश्ञविशोषस्य विनियोगोऽन्न दर्सितः। 
कामिनीनिजितानां च प्रवास समुपेयुषाम ॥ 

शोकार्तानां पुरो योऽयो मदुमध्यलय्वनिः। 
दरूतादिरुलितध्वानो वञ्च: श्छङ्गारिणां पुरः॥ 

कोधामिमानयुक्छानां पुरे वे निगद्यते । 
कम्पितस्फुरि तभ्वानस्तथा द्रूतख्याश्रयः ॥ 

कुम्भः 

वंशलक्षणम् 
वङ्ज़रखः सरलश्चेच पर्वदोष विवर्जितः । 
वैणवः खादिरो वापि रक्तचन्द्नतोऽथवा ॥ 
श्रीखण्डजोऽथ सौवर्णो दन्तिदन्तमयोऽथवा । 
कनिषठाङ्गखितुस्येन गभरन्ध्रेण सोभितः ॥ 

क्िल्पविद्याप्रवीणेन वंश्चः कार्यो मनोहरः । 
तत्र यक्त्वा शिरो देश्ादयो नि्मितमन्जुखम् ॥ 
फूत्काररन्ध कुवीत ..- --. मङ्गलिपर्वणा 1 
प्चा्गलानि सन्यञ्य पररन्धाणि कारयेत् ॥ 
छुयोत्तल्लान्यरन्धाणि सप्रसंख्यानि कोञ्चटप््। 
बद्रीवीजतुल्यानि सन्त्यञ्याधौधेमङ्कलम् ॥ 

वेशारक्षणम् 

प्रान्तयोर्वन्धनं कायं स्वणायैः नादहेतवे 
सिक्थकेन का देया ते सुखर .. . भवेत् ॥ 

कटा - करभा । ख्णोदिमुखरन्प्रे स्थिरीकरणं सिक्थकेन 
सम्पादनीयमिति भावः। अयसुक्तप्रफारो वरो नाम्ना पश्नाङ्गखः। 
एवं फूत्काररन्धरात् यावयब्गुलानि परिलयज्य पररन्धाणि बरयेत् 
तानि तन्नामानि भवन्ति। यथा षडङ्गछियगे बडङ्टनामा 

वंशरीयश्टादशपयेन्तम । तदुक्तम् -- 
पच्चाङ्गलोऽयं वशः स्यदेकेकाङ्गलबपैतः। 
षडङ्खेरादि नाम स्याद्यावद्ष्टाङ्गठं पुनः ॥ 

त्कार पररनध्रस्य यावद ङ्गुलमन्तरम् । 

तदेव नाम वंशस्य वांशिकेः परिकीर्वितः॥ 

तल याञ्याङ्गर्माद -- 

एकाङ्गरो दथ ङ्गलश्च उयङ्कलश्चतुरङ्गलः । 

भतितारतरस्वेन बांशिकेः समुपेक्षते ॥ 
तरयोद्शाङ्गलय वंसोऽपर. पच्चद्शाङ्गलः । 
निन्दितो वञ्चतक्तवज्ञैः तथा पच्चदशाङ्गलः ॥ 

फूत्काररनध्रदे वताङ्गल्यागेन पररन्धर तु कथैमियर्थः। 
तन्राप्यज्गुछिविशेषयागोन प्रेष्ठय माह -- 

महानन्दस्तथानन्दो विजयस्तु जयस्तथा | 
चत्वार उत्तमा वचा देवतामुनिसम्मताः । 

ततः कथमेषां महानन्दादिकं सज्ञेत्याह- 

दञाङ्गलो महानन्दो नन्द एकावञाङ्गलः । 

दादशाङ्गलमानस्तु विजयः परिकीर्तीतः ॥! 
चतुदेशाङ्गरमित जय इत्पमिपीयते । 

एतेन दशोकादशद्रादशचतुदेशाङ्गखाः ब्रेष्ठाः। पच्चादिनवाङ्गढ 
मभ्या एकद्ित्रिचततरश्रयो दञ्ञपच्वदशाङ्कलानि न दातव्या तदोषा- 
छादनं तथा-- 

वांशिकखय गुणा एते मया संक्षिप्य दर्ता; । 
गातृणां स्थानदाद्रत्व गायकानां विनोदनम् ॥ 

सङ्गीतनातयणे 

अधांङ्गखन्ठराणि स्युः रन््राण्यन्यानि सप्त वा । 
तस्याष्टौ बदरीवीजसंङ्काश्चानि भवन्ति हि। 
एष. पञ्चाङ्गो वज्ञः कथितो वंरवाद्केः ॥ 



वंशवा्रक्षणम् 

परवाचलक्षणम् 
त्वक्ुसारदन्तबादरसिंशुपारक्तचन्दनेः। 
निभरेम्थिनित्रैणः कार्यो वंशः सरव तैलः ॥ 

कनिष्ठङ्गलिमनेन तस्यान्तः सुषिरं भवेत्। 
दे त्रीणि चत्वारि शिरोदेश्च व्यक्टवाङ्गलनि तु 

दूत्काररन्धर तस्य स्याततुस्यमङ्गघठपर्वणा | 

छु्ौत शररन्ध्र तु विद्दायाङ्गठिपर्वकम् ॥ 

बद्रीवी जसकाशान्यङ्गखाघान्तराणि च। 

कर्पयेत्ताररन्धाणि सप्त तस्येतयण्नि तु ॥ 
एष प्ाद्भलो व॑स्चः कथ्यते व॑रावादकेः। 

 पशङ्गटादिहारभ्य थावद्ादा्गलम् ॥ 
एरेकाङ्गलृता : स्युवञाः पच्चज्ग सदयः । 

ग्यज्गलक्रमचृद्धया च वशानां देध्यकर्पना ॥ 

वशस्य विमियोगः 
अथ वडाविरोषस्य विनियोगमोऽत्र दर्चितः। 
कामिनी निर्जिंतानां च प्रवासं समुपेयुषाम् ॥ 

लोकातौनां पुरो योज्यो मृदुमध्यखयभ्वनिः। 
दरुतादिकलितध्वानो वंशः श्ङ्गारिणां पुरः ॥ 

क्रोधामिमानयुक्तानां पुरो वश्चो निगद्यते । 
कम्पितस्फुरितध्वानस्तथा दूतख्याश्रयः ॥ 

वैश्चखरूपे मतङ्गयुनिमतम् 
मुखरन्धराद्धवेत्तारं स्वररन्ध्रं मनोहरम् । 
एकाद्क्ान्तरं तत्त॒ मतङ्गमुनिसम्मतम् ॥ 

वै वैदिकखरनिर्णंयः 
शरुतिसंख्या स्वरेषु स्यादेवमङ्गलिक्ममिः। 

उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्चेति नामतः॥ 

शत एव स्वरास्सप्त विज्ञेया गीतवेदिमिः। 
शुदा स्वरास्तघ्र चतुःश्रु तियुताख्लयः॥ 

त्रेरमिकेऽपि ते वेणौ विमुकताङ्गटयो मताः । 
उद्। तौ चात्र विज्ञेयो श्रतिद्वययुतौ स्वरौ ॥ 

तौ भवेतामधमुक्ताङ्गली भामवयेऽपि च । 

स्वरितस्य स्वरो चत्र बिश्रती परिकीर्तित ॥ 

सोमराजदेवः 

कुम्भः 

कुम्भ 

९२५ वागुपकारमेदा; 

खरसाधारणं षड्जे प्राहुरधाङ्गली कृतम् । 
मध्यमस्य श्रुतिं याति गान्धासो यद्वदन्ति बम् ॥ 
शन्तरस्वरजात्येव कम्पमानङ्गखि तद्॥ 

मध्यमम्रामिके वेणो षड्जमध्यमपैववाः॥ 

वियुक्ाङ्गलयो शेयाः च॑तुःश्रतियुताख्यः। 

षभः पद्वमश्वापि लिश्चती भवतः स्वरौ ॥ 
कम्पमानाङ्गली चैताबुभो ज्ञेयो मनीषिभिः । 
निषादश्चैव गान्धारः विजेयो द्विश्रतिस्वस । 
एतावप्यत्र कथितावधेमुक्ाङ्गली तद् ॥ 

चाक्यम् 
पदैसतु निर्मितं वाक्यै क्रियाकारकसेयुतम्। 

स्वरश्च गीतवरागौ च नामेरूष्यं तु बाक्यता । 
| भरतकल्पङता 

वाक्यलक्षणम्-पा्यम् 
भनियुक्तात्मकं वाक्यं साकाङ्क्षमिति कथ्यते । 
वाक्य तारग्वि खल्पवणलङ्कारयोजनम् ॥ 
तारेणारभ्य मन्द्रन्तं प्रयुञ्जीत विचक्षणः, 
वाकयं तत्स्यान्न राक्ष युक्ताय नितरां तु यत्॥ 
ताटृग्भूतमिदं भूरि बणीटङ्कारयोजितम्। 
मन्द्रेणारभ्य तारान्तं प्रयुञ्चात् पाल्यक्म॑णि ॥ 
छन्दोवज्ञादथंवशात् प्रयोजनवकश्ादपि । 
वाक्यार्थस्य समाप्त्या च तथा प्राणवश्ेन च। 
तथा पदावसाने च विर,मस्तु विधीयते ॥ 

वागुपकारगुणाः 
शब्दानुञ्चा सनश्ञनजमि धानप्रवीणता । 
गभछन्दोऽनुबन्धत्वमलङ्करिषु कौश्चङब् ॥ 
तौयेवितयचातुधरहट्शञारीरपाकितम्। 
छयताटकलाक्लानं विवेकोऽनेककाकुषु ॥ 
देशीरागेषु विज्घत्वे बाक्यदुस्त्मं सभाञजयः। 
इति वागुपकारस्य युणाः प्रतिनिरूपिताः ॥ 

ागुपकारभेदाः 
भधमो धातुकारश्च मतुक्रारशथ्च मभ्यमः. 
धातुमातुक्रियाकार उत्तमः परिकीर्तितः ॥ 



| ब्रम्गियकारक ‡ 

भमो लक्षणेन स्यान्मध्यमो क्ष्यमा चरेत् । 
छक््यलक्षणसयुक्त उत्तमः परिकीर्तितः ।; 

वाग्गेयकरकः 
प्रभूतिप्रतिभोद्धेदभास्कं सुभगगेयता । 
द्रतगी तविनिमाण परदान्तरविदादता ॥ 

देशी रागेष्वमिक्षत्व देश्गीतिषु चातुरी । 
परचित्तपरिज्ञान वाक्पटुस्वं सभाजयः। 
गुणरेतेः समायुक्तो वरो वाग्गोयकारकः ॥ 

सर्वभाषामिधानक्षः छन्वोलक्षणवेदिता । 
रसारङ्कारभावज्ञस्तीयल्लितयकोविदः ॥ 
कटज्ञाक्ञषु छश्च ह चश्ारीरज्ञाछिनः। 
देश्षस्थितिषु चतुरो छयतार्कटादिषु ॥ 

सर्वकाङ्कुसुविज्ञानी परचित्तपरीक्षकः। 
देशीरगेषु विज्ञाता वक्ताभ्यस्तसमाजयः ॥ 

वाग्गेयकारस्य गुणाः 
सर्वजन्तुषु मेत्रीवानी षट देषविवर्जितः। 
प्रगट्भो दढनिबेन्धो नग्योक्तिपद्पङ्कतिछत् ॥ 
न्निस्थानगमकारुप्रिस्तू्णंगी तिनिरूपङः । 
सावधानो गुणरेभिर्षीरो वागगेयकारकः ॥ 

वाङ्निष्ठा 
वाड्धयानीह शास्ञाणि वाद्खिष्ठाणि तथेव च । 
तस्माद्वा चः परं नासि वाचः सर्वस्य कारणम्॥ 

वाचिकमागांः 
अथोच्यते वाचिक्स्य मागो ददृश ते पुनः। 
शालपश्च प्रखपश्च वरिखपश्चानुखापकः ॥ 

सङ्।पश्चापखापश्च सन्देशो उ्यपदेञ्चकः । 
उपदेयश्वापदेशओो निर्देश्चश्चातिदेशक ॥ 

वाचिकमार्गाणां रक्षणानि 
भामाषण स्यादालापः प्रखापो वागनर्थकः। 
जिलापः करणं वाक्यमनुलापो सुहूर्बचः ॥ 

गान्धर्ववेद 

हम्मीर 

मोक्षदेषः 

मोक्षदेवः 

वेमभूपालः 

९२६ वादनप्का्ः 

सह्लापोऽन्योऽन्यभाषा स्यादपरापस्तु नी ... | 
इदं घ्रूहीति सन्देशो व्याजोक्तिन्यपदेश्चयुक् ॥ 
विधिवागुपदेशः स्यादपदेशञः परार्थवाकू । 
निदश्च: स्यादयमिति सोऽतिदेशस्तु कथ्यते । 
त्वदुक्तमेवास्मदुक्तमिति यत्रातिदिश्यते॥ 

वेमभूपालः 

धाचिकाभिनयः 

गीतानां च प्रबन्धानां वाक्यानां वृत्तस॑सदम् । 
दविपदी वचूर्णिकानां च शोकानां गीतसंसदाम् ॥ 
अन्येषां गीतवन्धानामेषां च नटनकमात्। 
वाचिकामिनयः प्रोक्तो भरतार्थविवेकिमिः ॥ 

*ाररोखरः 

वाचिकाभिनयखरूपम् | 
वागार्मा वाचिको द्वेधा संस्छृतभ्राढताश्रयः। 
नामाख्यातादिभिर्भेदैयं च विस्तगमदुते ॥ 

वृत्तरलावली 

वाञ्छितः निःसासकः 
लधुब्रय द्रतद्रन्द्र तारे शरभलीटखके । 

अय निःसारुको ज्ञेयो वाञ्छितो वाङ्छितप्रदः ॥ 
गान्धर्ववेद 

वाणङेखायाः लक्षणम्ू--बाणङेखा 
द्वारिरत्प्रतिपादं तु मात्रा यत्र भवन्तिदहि। 
वाणङेखा मतङ्गोक्ता गणेबोणाह्येः कृता ॥ 

वाद्करक्षणम् 

स्वपक्षपोषणे दक्षः परपक्षम्रदुषणे । 
वाद्पक्षपरिभराही वादृकुत्याञ्च वादकः ॥ 

| मोक्षदेषः 

वादनब्र रः 

एकहस्त द्विहस्त च कुदुम्बाधानज तथा | 

कोणकाहननद्चैव धनुराकर्षसंभवम् । 
फूतकारजनितं चान्यद्वादन बहुभङ्गिकम् ॥ 



कदनमागः 

वादनमागैः 
अद्टिताख्या विष्टा च गोयुख्यारुष्तिका तथा 
वादनस्य चतु्मागौः कथिताश्चन्द्रमीलिना। 

सगीतसारः 

नादाः 

कलासो विकटासश्च टाक चाद्धटकाकली । 
जोखाटकालिकाचेव गोमूत्र मुरजस्तथा ॥ 

पटमानो दण्डमानो वादिविस्ावलान्वितः ?। 
धूमकेतुरिति प्रोक्ता दरावादः मनोहराः ॥ 

सङ्गीतसारः 

वादिप्रभृतिषूपचारः 
ते वादिनः य्युर्वदनात्समस्ताः संतरादिना संवदनासप्रतिष्ठाः। 
तथानुवादा अनुवादिनश्च वितरादिनस्तत विषादभावात्।। 

हम्मोरः 

वादिमत्तगजाइ-शः- देीतारमेदः 

चत्वारो गुश्बो छो दौ शद्धो पश्च गुरू तथा| 
कदय गुरवश्च तथा दरुतचतुष्टयम् ॥ 

ततो वक्रश्च ल्न््र द्रुतानां चेव पच्चकम् | 

ज्ञेयमेतद्यथा शोभ वादि मत्तगजाङ्करो ॥ 
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हम्मीरः 

--कस्यचिदुम्न्थस्य नाम 
भय प्रन्थः भरतकरत इति प्रन्थ एव वर्तते। शतत्रयनछोक- 

परिमितोऽप्ययं बहूविषयप्रतिपादकः। यथा जीमूताविकाः प्राम 

क्यः, एकोन 4व्लाशत्तान।ः तेषां रक्षणं, द्विपद्लाशसप्रातादि- 
भआषाणां, उदाहरणानि च नामानि सन्ति। अस्य मानृका 
पुण्यपत्तने नेपाटराजमाण्डागारे च वर्त॑ते । 

वाद्यम् 
तते वाद्य च देवानां गन्धर्वाणां च सौषिरम्। 
भानद्धै राक्षसानां च मानवानां घनं विदुः॥ 

सङ्गीतनारायणें 

वाद्यपथक्ता 
प्रथग्वाद्यं भवेदेकं द्वितीयं गीतसंगतम् । 
चृत्तानुगं वतीयं च तुरीयं गीतद्धेत्तगम् ॥ 

सोमेश्वरः 

वाद्यमेदाः तेषां रक्षणानि 

वादप्रकरणे उपाङ्गानि 
उपाङ्गानां च केषांचिद् वाद्यप्रकरणेऽप्यहम् । 
भालापवीणयाखापान् वक्ष्ये तन्नात्र दर्ता ॥ 

मोक्ष देषः 

वाद्यप्रकरणे मज्ञलाचरणम् 
वितन्वाने विष्णौ पटुपटहपाटप्रकटनं 

मृदङ्गव्या सङ्गं रचयति विरन्चौ भगवति । 
कृतानन्दे नन्दिन्युरुडमरवादिन्यवतु वः 

शिवः छरुव॑न्नाद्य सुरवर चमत्कारचतुरम् ॥ 
सो मराजदेवः 

बाद्यप्राधान्यम् 
बाद्येनय.--जते गीतं तन्मृत्तं बाद्यवर्जितम् । 
तस्माद्राद्य प्रधानं स्याद्रीतच॒त्तक्ियाविधौ ॥ 

सोमेश्वरः 

वायमेदाः 
तते चानद्धसुषिरघना इति चतुर्विधम् । 
ततं वीणादिकं वादयमानद्ध मुरजारिकम् ; 
वशादिकं तु सुषिरं कास्यं ताखादिकं घनम् ॥ 

सङ्गीतनीरायणे 

वा्मेदाः तेषां रक्षणानि 
तन्त्रीयन्त्रविभेदेन ततं प्रोक्तमनेकधा । 
विपञ्ची त्रहकी अ्येष्ठा नक्ुटोष्टी च किन्नरी ॥ 
शततन्त्री जया चित्रा हस्तिका परिवादिनी । 
छुठिजिका कच्छपी घोषरवती सारङ्किका तथा ॥ 
उदुम्बरी च त्रिसरा ढङ्कयांखापनी ततः । 
प्रोक्ता रावणदस्तश्च षदकर्णो आदिक मतम् ॥ 
काये: सुदत्त बीणायाः दण्डः खादिरदारुणा ¦ 
सदेध्येषड्ितस्तिः स्यात् परिधौ द्वादशङ्गलः ॥ 

साधाद्गरुपरीणाहो गर्भे च सुषिरोऽखिलः। 
छिददस्य न संयुक्तस्तुम्बबन्धनहेतचः ? ॥ 

दण्डाघोष्टद्ग खयामाश्चतुरङ्लपाश्धकः । 
मध्येच कच्छपोत्तङ्गप्रिकाधार गतेवान् ॥ 

अधस्थान् मध्यभागे तु सुश्छक्ष्णः {क्िदुन्नतः । 
पाश्चेतोरुभयोकिम्नो दण्डतः दारसयुतः १॥ 
दण्डरन्ध्प्रमाणेन शङ्कना च विरानितः। 

कर्तव्यः ककुभो बीणां वादकेश्चारुदारणा ॥ 



वाद्यमेदाः तेषां रक्षणानि 

षष्टयङ्गरपरीणाहवृत्त उयङ्गलनाभिकम् । 

तुम्बं स्यात्तन्मुख छिन्याद्िस्तारद्रादशाङ्गलम् ॥ 

वीणादण्डिरोभागाद्धः सप्तद साङ्गले | 

भटानुबन्धनङृते कुर्वीत विवरदयम् ॥ 

तत्र रन्प्रहये तन्त्रीप्रोतां द्विगुणितां दृढाय । 
तुम्बस्य नामिच्छिद्रेण मध्ये निःकासयेत्ततः ॥ 

अक्रृष्य नारिकेलीयै कपेरच्रद्रमभ्यतः | 
भामयेतकीतरकेनेतां यावनतम्बो ृढीभवेत् ।! 
तुम्बादुरध्वमतिक्ष्णसूत्रञ्जु विनिर्मितः । 
क्रियते नागपाङस्तु तेन तन्त्रीं नियन्वयेत्॥ 

कायो स्नायुमयी श्छक्ष्णा सुरढा सा मनोरमा । 
वेष्टयेन् क्म गाटं तथ। निष्पीडय पत्रिकाम् ॥ 
तन्त्रीपत्रिकयो्मध्ये न्यासञ्जीवां जवायतां । 
स्थापयेद्ङ्गला दर्घ्यं सा जीवा नाख्वजी वनात् ॥ 

तुम्बस्याधो विधातव्या रञ्जुसन्मन्द्रसिद्धये । 
सारणा वेणवी कायां प्रमाणे दादशाङ्गला ॥ 

भासां समस्तवीणानां एकतन्त्री गरीयसी । 
दृष्टा श्रुतापि च नृणां पापञ्जुहमपोहति ॥ 

वाद्यानाघुपयोगः 
गीतै चत्त च वाद्येन धत्ते ठोभां यतस्ततः। 
देवयात्नाविवाहादौ बिमादो प्रयुञ्यते ॥ 
हस्ताभ्यामेकहस्तन गुछिकाकोणपुूत्करतैः । 
रञ्जनाय जनययेतद्रायते वाद्यकोविदैः ॥ 

वामदक्षतिखीनम् 
वामदक्षिणयोस्तियेग्टुठनं करयोयेथा । 

स्वस्तिकाकारयोयत्र तत्तद् तण्डुना मतम् । 
वामदक्षतिर शचीन तदाप्यन्वर्थनामकम् ॥ 

वामदक्षिणदस्तः 
स्पुटं पीडयेद्रामस्तदा पाण्यन्तसे भवेत् । 

वाख्न्यजनचालः- चाखकभेदः 

उरप्रकोष्ठावुभी हस्ताव॑सदेश्चादधोगतौ । 
पयायमण्डटडाकाराद् रमणं छररुते यदि। 
वालन्यजन चाडाख्यश्चारकस्तमुदाहतः ॥ 

सोमराजदेवः 

सोमराजदेवः 

वेम 

९३८ विङ्कतम् 

पयाये ... ..- त्प्रकोष्ठ चेत्क॑ठदेशान्तरं गतौ । 
करो विलुठितौ भूत्वाधोगतौ चक्रमावतः। 
यत्र तव तदादिष्ट वारुव्यजन चालयम् ॥ 

वासकसज्जा-- नायिका 
या रस्यवेहमनि सुकरिपिततस्पमध्ये 

ताम्बृटपुष्पव्रसनेश्च सम सुसन्जी । 
कान्तस्य सङ्गसमय समवेक्ष्यमाणा 

सा कथ्यते कविवररिह वाससभ्जी ॥ 
यभङ्करः 

वांिकगुणाः 
स्वस्थानत्व सुखरत्वमङ्कुलीसारणक्िधा । 
समस्तगमजज्ञान रागरागाङ्गवेदिता ॥ 
करियाम्राषाविभाषासु दक्षता गीतवादने। 
स्वस्थाने चापि सुस्थाने नाद निमणकौडलम् ॥ 
गातिणा स्थानदातृत्व तदोषाच्छादन तथा । 
वांरिकस्य गुणा एते मया संक्षिप्य दर्ता: ॥ 

ञभङईरः 

वांिकदोषाः 
बहुषृत्वरिरःकम्पः स्वखानप्राप्निरेव च । 
वृधा प्रयोगवबाहुल्यः वा. . .. . .गीतवादने । 
एभिदोषेयुतोतीव निन्दितो वांशिके मतः॥ 

सङ्गीतनारायण 

विकटम् 
विषूपवेषावयवव्यापारं विकटं मतय । 

कुम्भः 

विक्तैम्--मण्डरमेदः 
दक्षिणो विच्यवीभूत्वा स्पन्दितोऽनन्तरं भवेत् । 
पाशचक्रन्तो दक्षिणाङ्किवीमस्तु स्पन्दितस्ततः ॥ 
उदृत्तो दक्षिणोऽखातो वामस्सुची तु दक्षिणः 1 
पाशवऋन्तस्तु वामोऽह्धिराक्षित्पीभूय दक्षिणः ॥ 
भ्रान्या सव्यापसग्येन दण्डपादत्वमागतः। 
वामः कमेण सुची स्याद् रमरश्चाथ दक्षिणः । 
ुजङ्ग्रासितो वामोऽतिक्रान्तो विङृतामिषे ॥ 

विप्रदास ) 

वितमेव तरिके विहित विद्रतं इयादज्ेषु दश्यते । लक्ष 
णेऽपि क्रियाघ्रारम्भे मेदो हदयते । विच्यवस्पन्दितः उद्रत्तः । 
सृचीयादिस्थटेषु तत्तच्वारीगतपादो विष्रक्षितः । अन्ते चार्य । 



विङ्कतः ९२९ 

(क 

विकतः-सात्िकभावः 

सम्प्राप्तावसरं वाक्यं मुच्यते यद्च उज्या । 

विदतं तै विजानीयादिति नास्यविदां मतम् ॥ 

यद्ा-- 

मुगधादीनामङ्गनानां यद्विपयेयमीरितम् । 
छुमुन्तिवलीरानां स चैव विकृत उच्यते १ ॥ 

सभङ्करः 

विक्रतीटानां रक्षणानि-- तत वासवीरक्षणम् सेगतारक्षणञ्च 

वासवी सङ्गता तेता चतुराबाणसंज्ञका । 
एलानां विकरताः पञ्च जातयः प्रथिता इमाः ॥ 

एकद्ित्िचतुःपश्च गणानां बिकती क्रमात् । 
गणस्याद्यस्य विकृतरेखा समाभिधो भवेत्। 

दितीयगणचिकाराद्भवेदेखा मनोरमा । 
तृतीयस्य गणस्यात्र विक्रतेरुन्नता मता ॥ 

जञान्ति्तु्यगणस्याथ विकारः कीयते बुधेः। 
नागरा विक्रतेज्ञंया पच्वमस्य गणस्य च ॥ 

इति पच्चविधा प्राहुवांसवी खक्ष्मवेदिनः। 
स्यादाद्यस्य द्वितीयस्य रमणीया विकारतः॥ 

भादयतृतीयविकृतेरुच्यते विषमा च सा। 
प्रथमस्य तुरीयस्य विषते: कथिता समा ॥ 

आदयपच्वमयोरेक्ष्मीगैणयोर्विकृतो भवेत्। 
द्वितीयस्य तृतीयस्य विकारात्कामुकी मता॥ 

द्वितीयतु्ेगणयोर्विंकारान्मदनो्सवा । 

धद्वमस्य द्वितीयस्य विक्रृतेनेन्दिनी मता ॥ 

तुथेृतीयगणयोयेवेद्रोरी बिकारतः। 
पद्मस्य तृतीयस्य सोम्याख्या विकृतेर्म॑ता। 
तुयैपद्वमयोः प्रोक्ता रतिदेद्ा विकारत. ॥ 

मोक्षदेषः 

विकोल्ा 
विकोशा सा विकसितपुट द्रन्विकासिनी । 

सङ्गी तु्तावत्प देवेन्दरकृता 

विक्षेपः--करामानम् 
तस्य दक्षिणतः क्षेपो विक्षेपः परिभाषितः। 

दत्तिः 

विच्यवा 

विक्षेप 
मुहः प्रसाये चरणमग्रतो गगनाङ्गणे । 
आकम्पयेतदा ग्रोक्ता षिक्चेपा नाम चारिका ॥ 

कुम्भः 

विचिवसुरता- निक 
ग्द्धाररससंसिद्धा कान्ता केकिकखान्विता । 

नानाबन्धविधानज्ञा विचिच्रसुरता मत्ता ॥ 
दुगईरः 

विचितरृत्तम् 
मध्ये मध्ये ्रमरिका प्रयोगं चारकान्वितम्। 
गीत्वा करासेनाखापं रसछास्याङ्गसुन्दरम् ॥ 
विविध नर्तनं छुयोदेकताल्यानुगे यदा 
चत्त विचित्रया रीलया तदा जनमनोहरम् ॥ 

विच्छित्तिः-- साविकम।वः 

शङ्कारस्याथ विच्छेदो चिच्छित्तिरिति कथ्यते । 

यद्रा - 

प्रियापरयघमारोक्य कुपितायाः सखीजने: । 
प्रसादन विखसिन्या विच्छित्तिरिति कथ्यते ॥ 

भद्रः 

विच्छित्तिरक्षणम् 
माल्याङ्गरागवसनमूषणादेरनाद्रात्। 
विन्यासो यो विखासस्य स्वत्पीयानपि भूयसीम् । 
सभां प्रकाङ्ययङ्गे सा विच्छित्तिरिति स्मृता ॥ 

वेमभूपाखः 

विच्छुरितः-- पारः 

शुद्धेन. करसञ्वेन घातेनाङ्घदेतुना । 
ऋनादुत्पद्यते स्रीणां पाटो विच्छरुरिताभिधः। 

यथा- 

रुद्र २्डेगिगिडि रेन गिरिगिडिन। 
एतेषु पाटवर्णेषु स्वराः सप्र प्रकीर्तिताः| 
अ अ।इडईउए.ओ च वाद्यविद्याविश्षारदैः॥ 

कुम्भः 

विच्यवा 
भवेत्स्वस्तिकरूपेण संवेधो जघयोर्मिथः । 
ततो बनमृषरूभ्यां यस्यां बद्धेतिसाम्रता ॥ 



विजयः ९४० विद्युत्कखसः 

शस्यां स्स्तिकविण्छेष यावत्पादतखाग्रयोः। विदृषकः--उपनायकः 
मण्डरब्रमणास्ख्सपास्योगेमन.....-.-. 
व हस्यप्रधानवाक्येन विनोदे प्रतनोति यः। इत्यु चुखेखनायुक्तं के चिदुुर्वि पितः ? ॥ 

नायकस्य सदा प्रीतो विदृषक इति स्मृतः ॥ यद्वा- 
भाप्तः पुरचरो राज्ञां नमांमायी विदुषकः । 

विजयः 
यमङरः 

शीखो विजय इयेव त्वावडुछे स्मरती यथा ९। 

ज्जायनः 

। विद्धा दरतहयं विरामान्तै छघुनैकेन संयुतम् ॥' क । त < | चरणां स्वस्तिकीकृय किञ्िदान्दोखयेत्पुरः। दम्मीरः चि 
छितं चरण यव सा विद्धा परिकीर्विता॥ 

प्रबन्धः 
+ 

निषूप्यतेऽथ विजयः तालोऽत्र विज्ञयाभिधः ) रप्वतेऽ विद्यत्कलासः--कलसभेदः गीयन्ते तेन्नकाः पाटाः पदानि प्रकटस्वराः। 
भाभोगत्तु पदेरन्येः न्यासस्तन्नर्विंधीयते ॥ यस्मन्नूष्व॑मधोरधः पताकमायान्ति हस्ताः सततम् । 
क्षण विजयस्थेतन्। हर्पाकः विद्यदिव सञ्जलास्तं वदन्ति विद्यत्कलासमिह ॥ 

विजयामिधतालेन वेन्नपाटपदस्वरेः । वपासु जलदरारिषु सचमत्कारं यथा चिरविखासात्। 
छ | तेः य विजयो यत्र वीराणां गीयते विजयाभिधः। न कुम्भः 

भाभोगोऽन्यपदेरस्य तेन्नैन्यांसे विधीयते ॥ 

क -- प्रथमः 

विजयानन्दः- तारः वामे करं पताकार्यं नीत्वा दक्षिणकर्णगम् । 
ख्द्यं गत्रयै तारे विजयानन्द संज्ञके 1 तथापरं करं वामां कटीं वामां च जङ्किकाम् ॥ 
॥ ऽ 55 कुम्भः एवद्वधत्यासनेनपपि छृत्वा पाणिद्वयं ततः। 

ससख रचयद्धिद्यद्भेद आद्यो भवेदसै ॥ 
वितालकः 

भशोकः 

कयुप्नश्च विज्ञेयो विताङस्ताङविच्युतः । 
भरतकल्पलता -- द्वितीयः 

विधाय दक्षिणं पाणिमधेचन्द्रं खसम्भुखम् । विदारणकला-- करा विनीय च नटी कुयात् धलुराकृति जानु चेत्। यदि नो निधने हानिरतिभिन्नो हृदो -भयम् । तदा भेदो द्वितीयः स्याद्विदयदाद्यकठासजः॥ 
संदेदददिग्धहृदया कुयात् पृगीषिद्।रणम् ॥ | = 
धृत्वा भूमो करो या चरणयुगमपि प्राप्य कर््यान्तमू्ं -- तृतीयः 

कुयोत्प्चासप्रदेरोन्नमिनगति रघुन्यस्य तहारिकामे। समदृष्टिनेदीदस्तमञ्जलि प्रविधाय चेत् । 
पुगी चातो भिनत्ति य॒गततनुखता वक्षसा यान्न सोक्ता घस्याङ्गुलीः प्रसायाथ पुरतदिलखरं करम् । 

वक्षः प्राग्यत्ननेत्रीदयमितगुणकडा नागमध्यक्षितीक्ञैः ॥ छृत्वा परसारयेद्राहू तदा भेदस्तृतीयकः॥ 
नगेन्द्रसन्नीते 

---चतुथे 
विदारी केराबन्धौ करौ कृत्वा करमादलिकमूरैी । 

पदव्णंसमाप्रि्तु विदारीयमिसंक्ञिता । करो दृक्षिणवामै चेन्निधाय दौ पताककै। | 
नाटथशान्े छृयात्तद्ा भवेद् भेदः चतुर्थश्च पुरोदितः ॥ 



किचुदधान्तम् 

- पञ्चमः 

छत्वा पुष्पपुदं पाणिमुशचसत दवर्निरीक्षय च। 
तदनूसङ्गमारच्य चरणे दक्षिणं द्रतम् ॥ 

स्पृशोदक्षिणहस्तेन वामां वामपाणिना, 

यत्रासे पश्चमो भेदः करासन्ेरुदीरिवः ॥ 

--- षष्ठः 

प्लु तमानकृताद्वि्दथो हि मकरं करम् । 

कृत्वा नयति पाणिभ्यां षष्ठो मेदस्तदोदितः ॥ 
भरोकः 

विदय्धान्तम् 
पृष्ठतो भरामि "ध्पादं सर्वतो मण्डरत्वतः | 
भ्रामित च शिर्षेत्रे विदुधद्ध(न्तं तदोच्यते ॥ 

मंगीतमुक्तवली देवेन्द्रकृत 

विदयुद्धान्ता 
पुरस्तादद्धिमुर्क्षिप्य नामयित्वा त्रिकं द्रवम् । 

भूम चेन्न्यश्यते शक्ता विद्दधान्ता तदा बुधैः ॥ 
कुम्भः 

विचुद्धद्; 
मेघप॑क्तो यथा विद्यक्चकास्ति सचमक्कृतिः। 

तदा यत्न पताकादीन् पतमानङृताकरान् | ‹ 

तियगृरघ्वमधोदश्चेदारादातन्वती नरी । 
विभाति विद्यदाचस्तु कडासस्स तदोदितः ॥ 

वाम करपताकाख्यं नीत्वा दक्षिणकर्णगम्। 
तथापरं करं बाम कटि वामां च जह्धिकाम् ॥ 

पएततद्रयलयासनेनापि कत्वा पाणिद्रय ततः। 
सम्मुख रचयेद्धिद्यद्धेद आयो भवेदसौ ॥ 

अशोकः 

विद्युद्िरासः--पाटः 
विश्यद्धिरसितः पाटो विताधाधेस्तदः । 
तजेन्यङ्कष्ठषातेन जायते राजशासनात् ॥ 

यथा- 

तेण तेण तिटडं डिहि... । कुम्भे; 

पिनिवतेना | 
परिवर्वनतोऽङ्गानां प्रष्टतो विनिषरतेना। 

(> कु >» (1 

न्यास मेदाः 
विन्यासमेदाः पाटानां बाद्यन्ते मुरजादिषु । 
बोखावणी च चह्लाच र।सव्रश्च कुचुभ्बिनी ॥। 
चारश्रवणिकाटग्नः परिभ्रवणिका ततः । 
समगप्रहारः करड्पं चारिणी करणा तथा। 
दण्डहस्तो घननखस्तानि द्वादशधावदन् ॥ 

कुम्भः 

विन्थासलक्षणम् 
विदारी भोगकूपस्य पदस्यान्ते यदा कचित् । 
विन्यस्यते तदा ह्येष विन्यारसोऽङवि वादवान् ॥ 

पाञायां रक्तगान्धायां मापाधापापमाधपा । 
मगोति ब्रह्मणा पूरवे भ्रयोगोऽल्-्रदर्ितः ॥ 

मोक्वेषः 

विपश्ची- वीणा 
एवै वतु विपञ्ची स्याह्िरोषो विनिगद्यते । 

पषा सुद्रवीणेदयर्थः 

तन्त्रीद्रयस्य स्थिलय्थ वाममागे तु काङ्कमे। 
उशोषचद्रयङ्गत दरं ोहपन्निसमन्वितम् ॥ 

मन्द्रतन्तयर्थसंसिध्ये दातव्ये पदिके इह । 
बृहत्यो सारिके न्यासः तयोरपि च कथ्यते ॥ 

मन्द्रपद्लकमासायोभयतसिष्ठतो यथा । 
रमन्यावनुरागिण्यौ कान्तमेकान्तवर्तिनम् । 
इदयादि लक्षणोपेता रोदीवत्च विपञ्चिका ॥ 

सङ्गीतनारायभे 

विव्रकष॑प्राधान्यम् 
संभोगो विग्रम्भेन विना न रतिकारदः। 
कषायते हि वद्मादौ भूयान् रागो यतो भवेत्| 
विग्रयोगोऽनुरागो लु युनोरेकमनस्कयोः। 
पारतन्त्र्येण दैवाद्वा विप्रक्षादसङ्गमः ॥ 

कुम्भः 

विप्रलब्धा-- नायिका 
भदरह्रथ रागाहुतिकां प्रोष्य पूवे 

मद्भयमभिजाताक्ापि सङ्धेतद्शे । 

स मिति खलु यस्यावन्नछोदौरयोगा- 
स्कथयति भरतस्तां नायि सं विप्रलन्धाम् ॥ 

[ + # ̂  ¬) 



विपर्भशुङ्गारः 

विप्रखन्धाः खण्डश करृहान्तरिता अपि । 

इत्थं प्रवरोयेन्नास्ि तथा प्रोषितभवैकाः ॥ 

विचित्रमण्डनेदैषैः बेषेनानाविधैरपि । 
तथातिञ्जयसरो भाभिर्रिशेस्स्वाधीनभकेकाः॥ 

एवं वासकसल्नापि निर्देश्या नास्यको विदेः । 
नियुञ्यन्ते बुधरेतेऽभिनयाभावसंयुताः ॥ 
या यस्य नियता ली गतिश्च स्थितिरेव च। 
तम्य रद्गप्रतिष्ठस्तां नटश्तावद्धिनिर्दिरोत् ॥ 
यावन्न निगतारङ्गादिति सामान्यते विधिः| 

विग्ररम्भमृङ्खारः 
स्वदतेऽतीवसंभोगाद्विभ्ररम्भो विनाकृतः । 
विग्ररम्मे य विच्छिन्नः संभोगस्य मनोरथः ॥ 

न संभोगरसाष्ादप्रयाशा-यव्व कामिनोः 

तद्विप्ररम्भः श्चङ्गारः तल्लान्यः करुणो रसः । 

शङ्कासूुयाश्रमीत्सुक्यनिर्वेदग्खानिमृद्यवः । 
उन्माद्व्याध्यपस्मारविबो धजंडतास्तथा ॥ 

देन्य॑ निद्रा तथा ख्प्रसुप्तचिन्तादयश्च ये । 
तदीयेरनुभवस्तु विग्रखम्भोऽमिधीयते ॥ 

विप्रलम्भस्य विधिः 
दशां व्रा भात्िनिधनां सूचयेन्न सिविमां वदेत् । 
ननु दुःखात्मकः कस्प्विप्रखम्भो रसे। मतः ॥ 
मेन रलयज॒सन्धाने वप्रलम्भे च दशयते 
विप्रखम्भोद्धवा शङ्का संभोगे दुस्खयजा ध्रवम् ॥ 
शोको हि कर्णे स्थायि विगप्रखम्म रति्म॑ता। 

स्थायिभेदाद्वि भागोऽवस्तयोरुत्तमपूरुषे ॥ 
नरे वीरे तु मात्यादिविमवेनामसम्भवात् | 
इय भावो विप्ररम्भः श्रङ्गारो जायते कथम् 
अतः स्यात्कर्णः स्पष्टस्तत्रेष्टविरहेद्रवः ॥ 

विभावः 
विभाव्यन्ते वितन्यन्ते बागङ्गामिनयवि सा। 

एभिरेव चे यत्तस्माद्विभावा इति भाषिताः ॥ 

रसान् प्रमुखते ते स्युरविंभावस्तदिभावनात् । 

९४२ 

दम्मीरः 

हम्मोरः 

दयुभङ्करः 

ह म्मीर १ 

विखसाधिरोहणा 

विभावरक्षणम् 
उपादान निमित्तं च काव्यश्ञब्दैः समर्पिताः । 
नान्त नटेस्तदाकारानुकृत्याहक्ष्यतां गताः । 
भावान् विभावयन्तीति ते विभावास्तथा स्मृताः ॥ 

विग्रदासः 

विभ्रमः-- सात्तिकमावः 
खीरङ्गसङ्गमाप्रा्िस्त्वरया परिवर्तनम् 
अलद्कारविशेषाणामिति योषित्सु विध्रमः॥ 

मडहरः 

विभ्रमटक्षणम् 
्रियासन्दशेनोद्भतरस्वरया परिकस्पितः । 

वागङ्गभूषणानां तु विन्यासो विभ्रमे भवेत् ॥ । 
मभूपालः 

वित्तः 
निरुद्धशिरमामुक्तो विमुक्तः कथ्यते मरुत् । 
प्राणायामे तथा ध्याने योगे चेष नियुज्यते ॥ 

कुम्भ; 

विरसः 
रसहीने तु विरसो विरसश्वेति विश्रतः । 

भरतकलपर्ता 

बिलम्बः-- प्रतिमण्ठः 
खषुद्रन्दरं वियमान्ते तारे कन्दुकसंज्ञके । 
विरागो गीयते तेन विलम्बश्च छे भवेत् ॥ 

कन्दुकतारः। गान्धरैवेदे 

विरम्बितः 
प्रबन्धाङ्कं सतार च पद्दन्द्र प्रथक्ततः। 
द्वि्गीत्वा गायते यत प्रयोगोऽपि विरम्बितः ॥ 

हम्मीरः 

विलासाधिरोहणकला 
परसपरासक्ततणोन्नतेषु 

धृर्वेत्युरः स भूविलासकेषु | 

योऽक्षिप्य पादौ खलु प्रष्ठभगे 
ततो वि धत्तेऽप्युचितौ शिरोऽधः ॥ 



विपः 

नीत्वा ततः कास्यमयं च ताल्यां 
पात्रं सतोय कुरुते च मूर्धि। 

पुरःस्थितै यत्न च चक्रकानिं 
विधुन्लती हस्तपदाखजेश्च ॥ 

निराश्रया चूयविधिप्रवीणा 
विभासयन्ती विदिशश्तखः। 

मुग्धा श्वसन्ती भधुराक्षराणि 
सास श्रवो रोकमणि प्रदिष्ठा ?॥ 

नगिन्द्रसङ्गीते 

विलासः 
नायकालोकनादौ तु बिरोषो हि क्रियासु यः। 
शङ्गार चेष्ठासहिते विलासः स निगद्यते ॥ 

सङ्गीतनारायणे 

-- सत्विकभावः 
 माधवविराकनादौ विशेषो हि क्रियासु यः । 

श्रङ्गारचेष्टासदहितो विलास इति कीर्तितः ॥ 

यघ्म-- 
वीक्षणश्नमणे यब्र विकारः प्रियद्सेनात्। 
कोपे हि मितमात्सयं विलासः स निगदयते॥ 

दभङ्र 

--पोरुषः 

गतिगेजपमा दृष्टिस्तरणीकृतजयत् त्रया । 
स्मितपृत्रं वरो यत्र विरास- सोऽभिधीयते |! 

वेम भूपाः 

सुकछिष्टसथानगमनहस्तभ्नेत्रकमंणाम् 

विरोषो यस्य चल्छैर्विखास इति कथ्यते ॥ 
वेमभूपालः 

विवतनम् 
दक्षिणाङ्धेषु वामाङ्गे स्वरपाट गतं यदि । 
नृत्तं विवर्तनाख्ये स्यादङ्गोपाङ्गसमन्वितम् । 
ध्रवतालेन यन्यृत्तं उरवलोकमनोरम् ॥ 

दिठिंडिणकषविण क्ाधा्टेगा देण्डां गिणढोगा ढोगा । 

विर्वतितम् 
करं चरणमाक्िप्य यल त्रिकविवर्तनम्। 
करोऽपयोे रेचितश्चेत्तददन्ति विवर्तितम्॥ 

सङ्गीतसुक्तावन्टी देवेन्दङृता 

निञिष्ठ 

विवत्िन्योरश्षणम् 
दि रद्रा छवाभोगो सढद्रीःवा धवे न्यसेत् । 
विरम्बितखयक्लस्यां वर्तिनी कीयते बुधैः ॥ 
कङ्कालश्च द्रवे मण्ठः प्रतिताङ्कड चकः । 

वर््तिन्यां न भवन्येते एभिरेव विवर्तन ॥ 
मोक्षदेव 

विवधः 
एककं तु विद्यैका ते चोम विवधः स्मृतः| 
षट्परं उ्यवरं वाऽपि विदायावृृत्तमिष्यते ॥ 

नाव्वदास्न 

विविधसायः 
ये भजन्त च विचिवकारिणीं भद्धिमञ्ञसा । 

रागे नानाविपोलसिः सथायास्ते विविधत्वजाः ?। 
ई कुन्भः 

विशारादिखण्डिकाः 
विका सङ्गता चैव सुनन्दा सुमुखी वथा। 
पद्लप्रभूयेकवृद्धाः करास्तासासुपेष्टनम् ॥ 

दत्तिडः 

विशुद्धनदः 
निगौ त्रिश्रतिकौ यत्न पताद्यौ षड्जभभ्यमौ । 
विद्युद्धनटट्रमेखोऽसी शुद्धाः षड् ज मपद्माः ॥ 

विभृङ्गारकबन्धाख्यम् 
प्रतिरोमाद्ुखोमाभ्यां भवेदेतस्य या क्रिया । 
विश्रज्गाटकबन्धाख्यं वद्धिः खदवादिषु ! ॥ 

विश्विष्टवतितम् 
विधाय स्वस्तिकौ तन्न तियेगोकेविखोडितः। 
धपरा पाशेपयेन्ता रीर्षमूर्वमधस्तका । 
लोडितस्स्यात्तदाख्यातं सद्धिर्विश्छिष्टवर्तितम् ॥ 

विशिष्टा 
विशिष्य पार््णिविद्धायाश्चरणावुप पपत । 
यद्वापसपतः प्रोक्ता विशिष्टा चारिका बुधैः ॥ 

कुम्भः 



विशि 

---गतिः 

पार्िणवि द्वयुतावंघरीचेद्िश्ि्टोपसपतः । 
यथापसपतो वासो विशिष्टा तु तदोदितम् ॥ 

सद्गीतमुक्तावली देवेन्द्रकृता 

विशोषलक्षणम् 
यमत्वेऽप्यनयो. कंश्चिद्िरोषः स च कथ्यते । 

कुम्भः 

पिशषिताः 
योगप्रदालिङ्गनाख्यो हस्तौ द्विरिखरोऽपरः। 
कलापक: किरीटश्च चषक्श्चेति संयुतान् 
तान षडन्यान् विप्रदासो हस्तकान् प्रलयपीपदत् ॥ 

सिष्रदासः 

विषमः 
पनाक्रकम्पन यत्र चरनं मणिबन्धत्तः । 
पादक्रम्पोऽथ जनकः कथितो विषमे यथा।। 

कुम्भः 

-पारः 
|, ९ टि ० (^ क, = + 

हस्तवेषम्यविन्यासादपाटा विषमो भवेत् । 

यथा--च दथरिरथोगि थरि खेखे खरकटा ॥ 
कुम्भः 

--रहस्तपाटः 

चलने मणिबन्धम्य पताकस्य तु कम्पनम् । 
कम्पने चरणस्याय परोऽच्र त्रिषमो यथा॥ 
दहे सखु धह! तकि २ कुम्भः 

विषमकतेरी--हस्तपाटः 
विषमकर्तरी द्वाभ्यां ताडनाक्रमतो मता। 

रिरिरिरिथोदिगिदकिरिरेघषरेधनकि 
कुम्भः 

विषमनुत्तम् 
विषम तत्समुद्िषट यद्रञ्जुश्रमणादिकम् | 

सङ्गीतनारायणे 

विषमम् 
स्याद्त्रोतप्टुतिपूवे यत्करणे विषम हि तत्। 

ङम्भः 

९.९ 

-विषमपाणिः--हस्तपारः 

तमाहूर्विषमे पाणि व्यययाद्रथाप्रती करौ । 
साङ्गषठाङ्ककिमिवांय यस्मिन् करमतया दतः ॥ 
दादांगिडगिडदांदां कुम्भ 

विषमषी 
तियेग्भवेतां चेर्स्थानै सनसुति तदोदितम् । 
युगपरपुरतः पश्च त्सुची एदौ प्रसारिनौ ॥ 
परथगवा कथितं स्थानं प्राच्यर्विंषमसूषि तत् । 
चरणो भूमिसंलम्रजानुगौ तु कचिन्मतम्॥ 

विषादः- व्यभिचारिभावः 

कर्तव्येष्ववाप्निदै बव्यापत्तिङतसन्वनाशे विषादः । 

विष्कम्भः 
कुपितो स्वेच्छया प्राप्तः सङ्गतो नोभयोरपि । 

विष्कम्भकः स विज्ञेथः कथार्थस्यापि सुचकः॥ 
इयमरः 

विष्कम्मितम् 
नेत्रे निमीलिते फादौ यत्न विस्तारितश्चित। 
भुजो बिस्फारिती पूर्वे विष्कन्भितमिदं मतम् । 
भटासनेत्वनाविष्टे नियुक्तं ध्यानयोगयोः ॥ 

विष्णुभक्तः 
कनिषठङ्गषठयोरयो गाच्छेषाङ्कछिति वर्तनात् । 
कोणाहतो हस्तपाटो विष्णुभक्तोर्दिते यथ। ॥ 

कुम्भः 

विस्तारः- धातुः 
सङ्गातजोऽथ समवायजश्च विस्तारजोऽनुढन्धकृतः । 
ज्ञेयश्चतुष्प्रकायो धातुर्विस्तारसंक्ञश्च ॥ तु तु नत 

विसयः 
प्वमत्कारि च यत्कमम तस्य श्रवणदशचैनैः । 
चिते या विकृतिः स्वल्पा स विस्मय उदाहतः ॥ 



विसित । 

विस्मितः 
मनस्यन्यपरे कस्मा्र्तमानस्तु तिस्मितः। 
चिन्ताया मद्धते चार्थे विस्मये च प्रवर्तते ॥ 

कुम्भः 

विहृतरक्षुणम् 
त्रीडाठ्याजात्सवभावाहा क्रियते यदभाषणम् | 
परापरऽपि काले वचसां विद्ठतं तदुदाहृतम् ॥ 

वेमभूपराखः 

वीणादितन्तीभेदाः 
वीणापेषिकतन्त्या स्यात्तन्त्रीभ्यां नक्ककामिधा । 
नितन्तरीभिखितन्त्याख्या चिता सप्तभिरेव च ॥ 
विपञ्ची नवमिः ख्याता रम्या स्यान्मत्तकोकिला । 
तन्त्रीणामेकविंङाद्या स्थानत्रय्िभूपिता ॥ 

ङुम्भः 

वीणादेहः 
वीणादेहं प्रवक्ष्यामि तदङ्गानि यथाक्रमम् । 
शिरांसि बोणि देहस्य यात्रयमुदाहतम् ॥ 
मन्द्रमध्यमताराख्यमुखानि त्रीणि कथ्यते । 
सायुपादाय चस्वागो गीतजिहा प्रकीर्तिता ॥ 
वादी खराणां राजा स्यान्मन्त्री संवादिर्च्यते | 
स्वरो विवादी चेरी स्यादनुवादी च भयवत् ॥ 
तेषां मास्तु चत्वारः सुषिरं घनतन्तुवत् । 
देदीद्यद्धखदङ्गाया उपाद्गा अङ्गमामेकाः ॥ 
सह्यस्वराणि नेललाणि गीतदेहस्य सप्र चे। 
दाविंशच्छृतरो जाता नारदेन विवश्चिता॥ 

ष डजमध्यमपद्चैते चत्वार श्रतयो मताः। 
निषादगान्धारो दवे द्रे चिलि ऋषभपैवती 

सङ्गीतमकरन्दे 

बरीणामेदाः 
कच्छपी कुठ्जिका चित्रा वहन्ती परि वादिनी । 
जया घोषवती च्येष्ठा नङ्टीष्टेति कीर्तिता (१) ॥ 
महती वैष्णवी ब्राह्मी रौद्री कूर्मी च रावणी । 
सारस्वती किन्नरी च सेरन््री घोषका तथा ॥ 
दशवीणास्समार्यातास्तन्त्रीविन्यासमेदतः । 
षटव्रिशदङ्गुली वीणा विस्तारः षड्भिरङ्गैः ॥ 

सङ्गीतमकरन्दे 
6 

वीरभहरोक्तदेशनिणयः 

वीणावादकलक्षणम् 
वीणावाद्यं चृपात्पद्न शुद्धतालकसप्मे । 
दशस्ते कथागीतं विंशहस्ते च नाटकम् ॥ 

त्रिशद्धस्ते च कोरहाटा इति गानादिनी तिका । 
यो वीणावादन वेत्ति तत्त्नतः श्रतिजातिवत् ॥ 
ताखालापकराभिज्ञः स ऊेशान्मेक्षमृच्छति । 
तस्माद्वीणा निषेव्येति याज्ञवस्क्याद् योऽब्रवन् ॥ 

हम्मीर 

वीणाखराः 
दारव्यां समवायस्तु वीणायां समुदाहृताः । 
स्वराः म्रामावर्ङ्कारा वणाः स्थानानि जातयः । 
साधारणे च शारीया वीणायामेष सङ्गहः ॥ 

नाग्या्ते 

पीरभटटोक्तदेशनिर्णयः 
तथापि धनुजाचायेमतमालोक्य धीमता । 
वीरभह्टनाघ्ना हि निर्मितो देखनिर्णयः ॥ 
देशानां निर्णयविधो ख्यात प्ररितपुखिती । 
पताकश्च ततश्चोर्ध्वमङ्गदे रो निरूप्यते ॥ 
सुर्यहस्तेऽपि चछितो वङ्गदेदो निरूप्यते । 
कणि्ग कर्तरी भूयात् प्रेरितत्वञुपाधितः ॥ 
काशीदेशे च छङ्गरो मुखामिमुखरीकृतः। 
कट कायुखहस्तः स्यात् काम्भोजं देडमाभितः ॥ 
कणे च मयूरः स्यात् दक्षिणां समुपाश्रितः । 
करदाटे चकहस्तो वक्षःस्थलमुपाितः ॥ 
हेसास्यः करुदेशञस्य छङटेऽतिनमिध्रियः (१) । 
छुरोः केतुकरो भूयान् कोङ्कणस्यात्रराटकः ॥ 
टेकणे द्युकतुण्डः स्याख्िगते मुष्टिरीरितः। 
पाच्चाले मुङ्कखो भूयात् चचेरे रिखते मतः ॥ 
कपित्थो माटवे ज्ञेयो नेपाले सुचिरीरितः। 
मख्याटे पाद्मरोङश्चोले च चतुरः करः ॥ 
खटे तु बाणहस्तः स्यास्मृगरीर्षे मराटके । 
सन्द॑शोऽपि च सोरे गुजेरे ताम्रचूडकः ॥ 
विदेहे विप्रकीर्णः स्याद्धचन्द्र विदे । 
द्विके सिंहवक्तः स्या्वने मकरो भवेत् ॥ 
भज्ञलिः स्यात्समाख्यातो मुखान्धकेशुततत्रितः। 
पण्डे कणोत विख्यातो पाण्ड्या्थे गजदन्तकः ॥ 



वीरशीरक्षणम् ९.४६ 

उदरत्तौ च पुिन्दस्य गान्धारे पश्चवञ्ितः। 

कषास्मस्यां चतुरखः स्याशवेयां च करिदस्तकः ॥ 

उत्संगो गौडदेशे तु घूजरे नागबन्धकः । 
निषवे मसः प्रोक्तो द्यते दृण्डपक्षकः ॥ 

की अञारशेखरः 

वीरभ्रीटक्षणम् 
निबद्धेरनिबदैश्च पद विरुदैश्च यम् । 
गायन्त्येकेन तालेन ख वीरश्रीरिति स्मृतः ॥ 

सोमराजः 

वीरावतारः शृङ्गारतिटकष 
तता मङ्गस्यवचनमाखपे न्यासमादिशेत् 1 
वीरश्ङ्गारभेदेम्यां प्रबन्धोऽयं द्विषा भवेत् ॥ 

वीरावतारो नाञ्नेकः ङ्गारतिल कोऽपरः । 
श्रीरागः कौशिकी तोडी नद्य ञुद्धवराटिका ॥ 

वेखाक्कली च हिन्दोखो माख्वश्रीरिति स्फुटम् । 
गेया रागाः प्रबन्वेऽस्मिन्नन्येऽपि च रसाश्र्याः ) 

भ्रबन्धताङश्चङ्गारवीर बैचिञ्ययागतः। 
वन्ति ब्रहमवैषुण्ठरुद्र विद्याधरा मुदम् ॥ 

। सोमराजदेषः 

वीरुढबन्धनम् 
युस् िकोणस्वं करो यतर विरोख्यते । 
पुरतः पादर्वयोरन्तयेदामण्डलबृत्तितः । 
ष्वाटक्ञास्तद् प्राहुरिदै वीरुढ बन्धनम् ॥ 

वृधिकः-- हस्तः 7 
कपिरास्ययदाङ्छठो मभ्यमोपरि पीडितः ! । 
तदु वृश्चिकस्तेन कुराङ्कक्ष्ठुडारकम् । 
कुदार खाङ्गटे शच प्रेरणादि च दरोयेत् ॥ 

सङ्गीतनारायणे 

-- (रारिदसः) 

ूर्वोक्तिकरकैटे हस्ते मभ्यमाऽपसता यदि । 
क्रिख्िद्रेचितगश्चेतत् बृधिको वृश्चिके भवेत् ॥ 

गखारशेखरः 

वुत्तयः 

उपाङ्गतावमीषां स्यास्प्रथम्वृत्तेरभावतः ?। 

वृषभः 

व्यञश्ित-दस्तप्राणः 

पुरोभागे श्रुश्ितो वा रेचितो वा प्रसारितः । 
यो हस्तस्तु पताकाख्यो नान्नाऽसौ व्यश्ितो भवेत् ॥ 

अरतचल्यर्ता 

तथा हि नितयेऽद्यसमिश्च तसो वृत्तयः स्मृताः । 
कुम्भः 

कैरिक्यारभरी चेव सात्वती भारती यथा। 
चतस्रो वृत्तयः प्रोक्ता नास्यसंभवकारकाः ॥ 

दुभङ्रः 

वृत्तिरित्युच्यते सा तु चतुधा परिरर्तिता ¦ 
कैरिकी भारती चैव सास्त्वयारभदीति च ॥ 

वेमभूपालः 

कैरिक्यारभरी वृत्तिः सात्वती भागरतीति च। 
वतेन्तेऽमिनया काश्चित्येतासामेव वृत्तिताम्। 
शङुर्वतां क्रियां कांचिच्छोभामात्रोपयोगिनाम् ॥ 

विग्रदासः 

वृत्तटक्षणम् 
न्दोऽनुगेन तालेन येन केनचिदिच्छया । 

स्वरे्हीनमहीने वा वृत्त गायन्ति गायनाः ॥ 

एकेकं चरणप्रान्ते वृत्तप्रान्तेऽथवा पुनः । 
गेयाः स्वरयुते रागे स्वरा वृत्ते गणार्त्वमी ॥ 

मखिगुखिखघुनं स्यादादिरार्भो य आदिः । 
मभ्यग्जो मध्यो रः सोऽन्तगुस्तोऽन्तलः स्यतः ॥ 

सोमराजदेबः 

वृत्तीनां क्षणानि 
भारत्यभ्यर्हिता यत्र वृत्तिः सा भारती मता। 
वृत्तिः सा कैडिकी या तु केशयवत्सोक््म्यश्चाछिनी । 
भमिनेयपरां शोभां काश्चिर्सम्पादयन्त्यपि ॥ 

कुम्भः 

वृषृभः--हस्तः 
अनामिका कनीयस्या विपयेङ्गषठपीडने । 
शोषयन्तरोरध्व विरे कुटिरे वृषभः करः ॥ 
गोमहिष्यादयः शङ्खाः युजान्ये शापदाश्च ये । 
द्रोनीया मुनिश्रेष्ठ धुद्धौ खटकायुखौ ॥ 
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वेणस्वह्पः 

तथा वत्सतरी वत्सावधेचन्द्रावधोमुखम् । 
जानुनो निकटं कृत्वा अभिनेयो सुबुद्धिना ॥ 

सङ्गीतनारायभे 

--(रारिहस्तः) 

खरो च पृष्टवदनै योज्यौ वृषभरारिके । 
*साररोखरः 

वेगखसूपः 
भत्यन्त त्वरितं भ्रमिं वितनुते किव च्यमत्यदभतं 

साङ्क्षेपाङ्गविभागवेदनमहो तन्व्यास्तदा जायने । 
किञ्चेयं किर सम्मुख च विमुख सज्यापसव्यप्टुतं 

परोक्ते यद्धरतेन ततप्र्कुरुते तूण निमेषादपि ॥ 
कुम्भः 

वेणङ्गानि 
पादस्सन्धिमाषधघातवसखांरच्विश्तं तथा । 
एकैकं चतुरस्र च तथा चैवोपवर्वनम् ॥ 
उपपातः प्रवेणी च द्रथङ्ग संहरणं तथा । 

धङ्गानि हाद्शाङ्गस्य स्म॒तान्यो वेणुकस्य हि ॥ 
नाव्यश्ाख्े 

यत्रोरिक्षप्त वेतिक्रान्तेति तां विदुः । 
भुक्त्वा रोषस्य मुनिना तस्य चित्तवित्॥ 
पादस्य पाये एवेति न्याय्याकीर्तिधरोऽन्रवीत्। 
उरुक्षेत्ो द्वितीयस्य यावदुरिक्षप्य पातयेत् ॥ 
पादमुत्. -- --. ---कस्य नाम कीर्तिधरोऽत्रवीत्। 
तत्रात्रवीत् पाष्णिचण्डघातेति किट छोकतः ॥ 

ज्यायनः 

वेपथुव्यञ्जकम् 
त्ुवनेयेकेरीतिव्येङ्गाभिदेशगते सति । 
ततेाऽन्यदेशञवचने यन्मञ्जुखरसोऽचलम् । 
हस्तयोस्तत्समाख्यात वेपथुव्यञ्चक्रं तथा ॥ 

तियेद्ध्टिं विधयेकं पश्चादस्यव चेद्रहिः। 
शन्तश्च लीखयान्यस्मिन् लुरिते सेति हस्तयोः ॥ 
पुरस्तात् त्रिसतियैल पर्यायेण तदीरितम् । 
पुरोदण्डध्माख्यं तश्चाख्य पूर्वसूरिभिः ॥ 

वेशमेदाः | 
शुद्धो विचित्रो मछिनः त्रिविधो वेश उच्यते। 

सङ्गीतनारायणे 

वैरिकलकषणम्ः 

वे्मद्रारम् 
पूर्वतो द्ारमेवं स्यात्तत्र द्वारदवय श्रतम् । 
नेपथ्यमन्दिरे तल रङ्शीष प्रक्पयेत् ॥ 

षड द्ारुकयुतं तस्य विधिरत्र प्रपञ्च्यते । 
पूवद्वारस्य पाश्च कर्तव्यं स्तम्भयुग्मकम् ॥ 

तद्धश्चोर्ध्वतश्चापि द्ारुढन्दरे मनेोहरम्। ` 
विचित्ररचनं -कायेमेवं षड्दारुकं भवेत् ॥ 

ब्रह्मणादिचतुस्तम्भा ह्यन्तरारे यदीरितम्। ` 
रङ्गपीटं च तत्काय नात्युश्च नातिनिश्नकम्। 
समन्तादष्टहस्तं तदादशैतलसन्निभम् ॥ 

कुम्मः 

वेश्मबलिः 
ताटशस्तत्र दातव्यो बिर्मन्त्रपुरस्कृतः। 
सितरक्तनीर्कृष्णपीतधूम्रोऽरुणामटम् ॥ 

वेष्टितम् 
एकमन्येन पादेन वेष्टयेद्वे्टन तदा । 
तदेव चरनं प्राहुदेयवगेणकर्मटाः ॥ 

वैतालिकरक्षणम् 
नम॑ज्ञोऽखिररागराजिषु परं बेदी पुनःकिङ्किणी- 

वाद्ये चापि वृतोऽल नर्तकगणेद्रक्षामतश्चारणः । 
भाषारोषविरेषठिप्तसुमति्खोकापवादे नणाम् 

स्वेषामपि नर्मशर्मकरणे दक्षोऽत्र वैतालिकः ॥ 
कम्म 

वैमविकरक्षणम्- रः 
दष्टा स्वपने प्रिय यत्र मदनानङतापिता। 
करोत्ति विविधान् भावान् तद्वैभ बिकमुच्यते ॥ 

दृत्तरलाक्छीः ` 

वैशिकरक्षणम् 
वेदयाबहूलसंमोगसमासादितगौरवः। 
वित्तज्ययी विलासी च वैशिकः परिकीर्तितः ॥। 

भरतकत्परता 



९,४८ 

वामि करे तु हंसास्यो दक्षिणे खटकामुखः । 
वैश्यहस्तोऽयमाख्यातो भरतागमवेदिभिः ॥ 

भरतकल्पर्ता 

वैष्णवेः-- हस्तः 
श्िषटङ्गष्ठी पताको चेरसकरो वैष्णवः स्मृतः । 
समूहे दम्पतीयोगे चक्रतराकष्य भावने । 
सघ युञ्यते सोऽयं वेषणवामिधहस्तकः ॥ 

| भरतकल्पर्ता 

एकं छतवा समं पादमीषदन्यश्च कुश्ितम् । 
पुरः: प्रसारितं तिर्यैगेतस्स्याद्रेष्णवे तद् ॥ 

कुम्भः 

---सथानकम् 

ततस्तु वैष्णव स्थानं प्रोक्तमाविद्धवक्रकम् । 
धुतमत्र शिरः प्रोक्तं कान्ता दष्टस्तु तत्न हि॥। 

एकः पादः समस्त्वन्यः वक्षस्तु उयश्रतां गतः । 
साधेतालान्तरस्थश्च खीर्ियन्नमितसन्धिकम् । 
सीष्ठवाधिष्ठिते विष्णुदैवतं वेष्णवं मतम् ॥ 

सष्ठीतसुष्तावखी देवेन्द्रकृता 

तैष्णवलक्षणम्--तल्पुष्पपुटम् 
वक्षःकषेत्रे विधातव्यो छतादस्तस्तु दक्षिणः । 
चतुरश्नत्वहेतुर्वाद्ेष्णवं केचिद्चिरे ॥ 
चरणाभिनयेष्वेव्र हस्तो वा चरणोऽथवा । 

 प्राथम्यादक्षिणः प्रोक्तो विरोषो यत सुच्यते ॥ 
सृत्तरन्नावटी 

व्यञ्जनम् 
व्यञ्जनतवं तु स्वेषां कादिवर्नेषु संखथतम् । 
खक्त्यभिव्यक्तिमात्रेण व्यज्जन शिवतां गतम् ॥ 

मतङ्गः 

व्यञ्जनः धतुः; 

वयञ्जनधातोः पुष्पं करतरनिष्फोरितं तथोद््टम् । 

रेफोऽनुबन्धसंज्ञोऽलुसठनितं बिन्दुरवमृष्टम् ॥ 

भ, ति 

शङ्खः 

व्यमिचारिद्ष्टयः 
मलिना शङ्किता ग्छाना जीवशुन्या विषादिनी । 
ठल्निता मुकुर श्रान्ताभितप्ताङ्कुचिता तथा ॥ 

भाकेकरा चिनाशाेमुषुखा च वितर्किका । 
विश्रान्ता विष्टुता वस्ता लिता मन्थरेति च। 
विगतिव्येभिचारिण्यो दृष्टयः कथिता इमाः ॥ 

सङ्गीतनारायणे 

व्यभिचारिभावलकषणम् 
ये तूपकतुमायान्ति खायिनं भावमुत्तमम् । 
उपर्य च गच्छन्ति कथ्यन्ते व्यभिचारिणः ॥ 

यभङ्रः 

व्यस्तोप्ठुतिनिवर्तकम् 
यत्र पशचमुखौ पूते निस्त त्वरया करै। 
तीक्ष्णौ कूपेरको स्थातां श्ि्ठपूर्वमुखौ ततः । 
धाराभिगुखतो तो स्यान्यस्तो प्छुतिनिवर्वकः ॥ 

व्यादीर्ण 
जम्भा हास्यादिषु प्रोक्ते उ्यादीम दुरनिशतम् । 

कुम्भः 

न्यापकसरः 

उ्भ्वनाडीप्रयन्नेन सर्वभित्तिनिषटरनात् । 
मूर्छितो ध्वनिरामूपधैः खरोऽसौ व्यापकः परः ॥ 

मतङ्गः 

व्यावृत्ताभिधः 
चतुःखरेरिवमाद्या रिगमाद्याः कखास्ततः। 
चतुस्स्वराः म्रोक्तरूपा्े द्रथावृत्ताभिधस्त्वसौ । 
सगरिमसरिमगपरिगपमधपगमधपनिसम, 

श 

शङ्कितिः-- गायकः 
देहस्सर्वस्समायाति कम्पनं यस्य शङ्कितः । । 

भरतकस्परता 

शः 
छृत्वाऽङ्कषटै करे वामे छुरुते शिखराकृतिम् । 
शाखायोगस्तद्ङ्ग्ठो कृतः शङ्खो विधीयते ॥ 

| नगेन्द्रसङ्गतिं 



शक्षद्खख्णम् 

श््खलक्षुणम् । 
शङ्क िदोषिमादाय निधायोत्थापनाभिकम् । 
अधाङ्गखयुखे रन्ध तस्य स्यान्माखमात्रकम् (१) ॥ 

ग्रामहीनां कलां छुयोत्तदमे धातुरिस्पकम्। 
हस्तद्वयेन धृत्वाऽय मितैरेकादशङ्गटेः 

शनैः शनेः प्रकर श्वासेनापूरितोदरम् । 
द्रुतं नादं करोयेष वरणैखोद्गदैयतम् ॥ 

सोमराजदेषः 

शटः- नायकः 

तनोति पुरतः ग्रति पश्चाञ्चरति विप्रियम् । 
कृतदोषोऽपि निःराङ्कः शठः स परिकीर्तितः ॥ 

शब्दः- वाचिकः 

ञञब्दं स्ववचसा चाय नत्तेकेन समं नटी । 

ठक्षप्रणवहीलयादि शब्दजाखानुरञ्जितम्॥ 
गसङ्गारचेखरः 

शब्दगती ढाररक्षणम् 
द्रावकत्वार्समृद्छासो रागे ठार; प्रकीर्तिवः। 

मोक्षदेषः 

शम्थपजा 
नमस्तुभ्यं सष्टखाक्ष प्रकारितजगत्त्य 1 
डम्भवेऽ् प्रसीद त्वं कुर् नाटकरक्षणम् | 
प्राच्यमेवं विधातव्या पूजा विघ्रप्रशान्तये ॥ 

जगद्धर: 

शम्युवदनप्रभवत्वं रसानाम् 
ङाम्भोः पथिसव दनाद्ध स्प्रश्धङ्गारसम्भवः। 
उत्तराद्रदनादेव वीरसंज्ञो रसोऽभवत्॥ 

भयानकश्च बीभत्सो दक्षिणाददनाद्षेत्। 
पूर्ववक्ता सञ्जातो रोदराद्ूतरसाबुभौ ॥ 

पव्वमाद्रदनाज्नातः करुणः शान्तरसोऽपरः। 
विभावभावहीनोऽयं नवमो रस इष्यते ॥ 

उन्मीढन्नवमीरनी रजवपुः सौन्दयसारोदयः 
खेखन् खजनखेचनः सुरुङितः कन्दपटीलाङयः । 

शेयः षोडशहायनप्रविरसन् पीताम्बरः कुण्डली 
साक्षाद्धिष्णुरयं सहार बरख्यश्रङ्गारनामा रसः ॥ 

अगद्भरः 

९४९, रखपात्नू 

राभ्यातारः सन्निपात 
सर्वहस्तनिपातः स्याच्छम्याताङश्चं वासवः । 

हस्तयैस्तु समः पातः सन्निपात इति स्मृतः ॥ 
नाय्यक्षाश्े 

शम्या दक्षिणपातस्तु तालो बामस्तु कीर्तितः । 
। दत्तिः 

शरत्काराभिनयः 
स्वास्त्यात्सर्वेन्द्रियाणां च प्रसन्नेन मुखेन च । 
विचित्रक्सुमे रोके: शरत्कालं निरूपयेत् ।! 

वेमभूषाखः 

शरसन्धानकम् 
पराङ्छखे छुटयेक करे सति विखासतः। 
परः करो मूपैदेश्षपयेन्तं वेगतागतः। 
पुनस्तन्मुख एव स्यात् शरसन्धानकं तदा ॥ 

शरीरम् 
यतस्तु वाचिको नाश्यहारीरत्वेन चोदितः । 
धतः कृतं वाविकस्य शरीरग्यपदेश्चनम् ॥ 

वेमभूपालः 

शरीरभेदे वाक्यलक्षणम् 
भथ शरीरमेदानां कमाहक्षण मुच्यते । 
नानार सार्थसंयुक्तेनानावृत्तिनिबन्धनैः ॥ 

खनिबद्धपदेश्वापि प्यः प्राकृतसंश्रतैः । 
विविधेर्विहितो वाक्याभिनयः परिकीरपिंतः॥ 

वें { 

हरीराङ्खानि 
शिरः करोऽथ हृदये जठरं पाशचैयुग्मकम् । 
करिश्चेति षडङ्धानि कथितानि शरीरिणाम् ॥ 

सभडरः 

शख्पातंनम् 
वार्षगण्यविषयोऽपि दइयतेऽप्येवमेव फरक समन्त्रवत्। 
प्रष्ठतो निगदितस्त्विष्टाधिकं स्कन्धदेश्च भथ वक्षसि स्फुटम्॥ 

शखहस्तविषयो तथा किणेदे्टन निगदितं तथा पुनः । 
हतपदेश्चविषयं च तद्विदा शखपातनमिहोदरीडतम् ॥ 

कुम्भ 



श्चसपातविधिः 

शक्ञपातविधिः 
सत्त्वतेऽपि विधिरेष शस्यते प्र्ठतो मणमत शख्गम् । 
डखपातचिधिरत्र पादयोः कीर्तिता भरतमुख्यसूरिभिः॥ 

कुम्भः 

शल्मोक्षणन्यायाः 
भारते न गदितस्तु कैरिकः शखरपात्तन विधिस्तु मूचेने । 
सौष्ठवान्विततनुः सुशिक्षितो न्यायवगेमयमाभ्रितो नटः ॥ 
शक्तितो मरशिरश्यासनादिकान्यायुधान्यपिसमाचरे्सुखम् । 
सौष्ठवे वरमुशन्ति तद्विधो येन तेन हि विनाढृतः परम् ॥ 
युद्धकर्मणि च नर्तनोऽपि येवा नैव मान्तिनिखिखा; प्रविचाराः। 
न प्रह्मरविधिरलज्ञ वास्तवः संक्षयैव निखिरो विधीयते ॥ 

तं प्रहारमथवाऽन्न दरीयेदन्द्रजाछिकमधात्र मायया । 
एतेन्यायाः प्रयोक्तव्याश्चारीमिदशस्मोक्षणे ॥ " 

शाखाङ्रनेत्तानां लक्षणानि 
लाखाङ्करं च नृत्त च प्रभानं तेष््लुक्रमात् । 

शाखा स्यान्नृत्तहस्तानां वैचिश्यात्मवि वतना ॥ 
अङ्कुरः सुचना शपो भूतवाक्येकगो चरः । 
भविष्यद्राक्यचिषयः स तु सूचीति कथ्यते ॥ 

नृत्तरलावली 

जञानतस्य परमावधिः 
यथा प्रधान महतः कारण खोकवत्म॑नि। 
छभ्यते महतः कथन्न हेतुः परमार्थतः ¦¦ 
प्रधनसम्यावस्थायां छय यान्ति यथा गुणाः| 

तथा शन्ते विलीयन्ते रसाः सम्यरुपासिताः॥ 

आटमारामस्षभायावस्था तस्यामितो रसाः। 
प्रलीयन्ते ततो नैव रसः शान्तः प्रथक् भवेत् ॥ 

कुस्मः 

जञान्तस्य शमसथायिकत्वम् 
शञमस्थायी भवेच्छान्तः सर्वव समदशेनः ; 
तन््वज्ञानाब्रतेच्छोः स तमोरागपरिक्षयात् ॥ 

कुम्भः 

शान्तो रसः 

९५० गाबरचृत्यम् 

शान्त्रसः 

निर्वेदतो भवति सर्वविहीनषूपः ` 
सम्यगाक्रोशजनितोऽपि च रागहीनः। 

श्ान्तोऽयमुत्तमजनप्रकृती रसो यो 
 इतयादिष्ठ इह चापि तमोविहीनः । 

वैराग्यजाततत्तवैकज्ञानाच्छाल्ञार्थं चिन्तनात् । 
साधुदोगेयसन्दशोदागमश्रव्रणादपि ॥ 

इष्टदेवतानुप्रहणे दमसयोदिभिः सदा) 
सादि शीखनादेषु रसः शन्तः प्रजायते ॥ 

मुखनेवग्र तादेन स्मितपूर्वप्रियोक्तिभिः । 
स्थिराल्ेकनवेराग्यश्छाघासताश्रमधरे : ॥। 

विविक्तदेवस्थानादिवासैबौत्सस्यशान्तिमिः। 
परनिन्दादिदानायैः शान्तस्यामिनयो भवेत् ॥ 

शन्यदष्टिर्निराखम्बो भ्यानघारणतत्परः । 
समः सर्वेषु भावेषु भवेच्छान्तरसो ततः ॥ 

धृतिर्मतिञगुप्साऽवदहित्थो निद्रा स्मृतिः क्षमा । 
७अविरोधग्डानिरल्नाख् वितर्कोस्सुक्यसंभदा । 
स च शान्ते प्रयोक्तव्य एते भावा मनीषिभिः ॥ 

षष्ठथाऽद्रतोऽधिकवया हरिदेवतोऽपि 
निर्वेद भावजनितोऽपि च रागहीनः। 

शुद्धान्ववायजनितो विमखाङ्गयष्टिः 
डान्तो रसः सकरसजनताश्रयश्च ॥ 

जगदरः 

शान्तखरूपम् 
नाट केऽमिनये नास्ति शान्तस्य ठ्यभिचारिमिः। 
धन्येषां तु कुतदरक्तिः शान्तस्य परिपोषणे ॥ 

अङ्गी्र्बन्ति चेत्केचिद्रसं शन्तं मनीषिणः) 
करिष्ये कथनं तस्य रसानां परविचारणे ॥ 

स्वीयं निमित्तमासाद्य खान्तादुसखद्यते रसः। 
पुनर्निमित्तापाये च आन्त एव प्रलीयते ॥ 

| ऊम्मः 

शाबरसरत्यम् 
न यब दुःखं न सुखं न चिन्ता न देषमोहौ न च काचि चन्ति शबरा यत्र गायन्तो निज माषया । 

[न १। न , च 9 ड [श ६ दिच््छा । रसस्तु शान्तः कथितो मुनीन्द्रः सर्वेषु भावेषु समान तदिद जारं नयमि्याहूगरेयकोबिदाः ॥ | 
पव ॥ कुम्भः सञ्गीतनार यणे 



शारीरम् ९५५१ 

शारीरम् 

गागव्यक्तिनिबन्धः स्यादभ्यासेन विना यदां। 
सहोत्पन्ने शरीरेण शरोर तन्निगयते ॥ 

। कुम्भः 

धभ्यासमन्तरेणापि रागव्यक्तिं करोति यत् 
शरीरस््जं प्राहः शारीरं तश्च पुण्यजम् ॥ 

सोमराजदेवः 

शारीरलक्षणम् 
ध्वनेयेदश्रमेपि स्याद्रागाभिग्यक्तिशक्तिता। 
शारीरेण सषहोतपत्तसतच्छारीरं जगुदैधाः ॥ 

मोक्षदेवः 

श्ारीरयणाः 

तारानुष्वनिमाधुयेरक्तिगाम्भीयैमादैवैः। 
घनता स्निग्धता कान्तिप्राचुयादिगुगेयतम् । 
सुश्चारीरमिति प्रोक्तं छक््यरक्षणवेदिभिः ॥ 

मोक्षदेवः 

्षारीरदोषाः 
भनुधानविहीनत्व रूक्षत्वं व्यक्तिरक्तता | 
निःसारता विस्रता कारकत्वं स्थान विच्युतिः । 
कारय काकेरयमिलयिः कुक्षारीरं नु दुषणः॥ 

मोक्षदेवः 

शारीरभेदः 
करार मधुरं मिश्र पेचरं बहूभङ्धिकम् | 
शारीरं प्चधा चेति प्राहुर्भीमतनृरूहः ॥ 

मोक्षदेवः 

शारीरखराः | 
स्वरभ्रामो मूरैनाश्च ताखाः स्थानानि वृत्तयः । 
दष्कं साधारणे वणां ह्यटङ्कारा्च धातवः । 
श्रुतयो यवयश्चैव निल स्वरगतात्मकाः | 

शाङ्गदेवः-- तारः 
दद्य गपगा पश्चाष्टघुश्चेति ऋमादमी। 
० ०5555) ङम्भः 

दीर्वकीभरुवाया विनियोगः 

शावरीरागरक्षणम् 
मध्यग्रहांशा धन्या साममन्द्रा ककुमोद्धवा । 
रङ्गस्यङ्गं च तारा च शावरी स्यात्पवर्सिता। 

सं 

शिखर-पित्थ-सूचीयुखवर्तनाः 
शिखरस्य कपित्थस्य तथा सूच्चीसुखस्य च । 
भवन्ति वर्तना युष्टिषर्तनोक्तप्रकारतः ॥ 

शिखिसारसादिपक्षीणामभिनयः 
रि खिसारसह॑साचा स्थूला ये च पतत्रिणः । 
तेषाममिनयः कायैः करणे रेचकान्वितैः | 

वेमभूपाङः 

रिरिपिटी 
भूलप्रतलपादस्यः सरणं वस्तु रो भवेत्। 
तथाऽपसरणं पश्चान्मुहुः शिरिपिटी भवेत् ॥ 

कुम्मः 

दिरिदिरं 
विधायकं समे पादमङ्गेरम्यः पुरो यदि । 
पराहुः शिरिदहिरं धीरा नटाः केचन तद्विदुः ॥ 

कुम्भः 

शिरेधारणा- (कर) 
भूमौ छुठन्ती दधती च कंस्यपात्रे शिरोऽगे सजे हि यश्च 
नरी समे श्रामयते कराह्िपद्मौ तु चक्राण्यथ सा तरन्ती ॥ 

नगेन्धरसगीते 

रिरोभ्रमरी 
सा रिरोश्रमरी ज्ञेया शिरसैव भुवि स्थिता । 
पादावूरधवछृतो वि भरत्तिक्रमणतो दतम् ॥ 

कुम्भः 

शिवस्तुतिः 
नानामागख्याच्त्र यतीनां स्यात्करानिधौ | 
ते दक्षिणे रिव नोमि चित्तदृत्तिमय धृवम् ॥ 

सगीतिरोमभिः 

शीषंकीधरवाया विनियोगः 
भाश्चयेदरोने रोषे विषादे सम्भ्रमे वथा। 
उत्पात विस्मये चैव प्रयक्षवेदने तथा ॥ 



्ीष॑कीटश्चणम् ९५५२ 

वीरे भयानके रौद्रे कायां द्रतर्या धरुवा । 

प्रसादने याचने च वाक्ये सातिश्ये ..- ॥1 

नूवने सङ्गमे हषे श्ङ्गारेषु द्रता स्मरता । 

र्षकी च धवा कायां त्ञजरमभ्यच्याश्रया ॥ 

प्रायः श्ङ्खारसंपूर्णा मृदुवर्णपदान्विता । 

य चोत्तमाश्रया सेये कौीर्षकी एरिरीर्तिता ॥ 
वेमभूपालः 

शीषपटवदयं 

टटरे च पताकः ध्याद्धवेदन्यः प्रसारितः। 

बाहोः प्रसारणं कृते करे स्यातां द्रुत्मौ । 

सर्तनाच हिरोदे् द्वितीया सीषेपहवा ॥ 

शुद्धजातिः 

तदुग्रहा तदपन्यासा तदञ्चा च यदा भवेत् । 
मन्द्रन्यासा च पूणां च रुद्धा जातिस्तथोच्यते ॥ 

मतङ्गः 

छरदरनेरिः 

गुद्धस्थेव परताकस्य विचिनल्वावर्तयोयैदि । 
रथचक्रागतियेत्र विम्बादादितार्तः | 
गुडनेरिरसौ प्रोक्ता नरैर्त्तवि चक्षणः ॥ 

मद्गोतमुक्तावी देवेन्द्रङता 

शुद्धपद्रतिः 

प्रबन्धे चापञ्चामन्ञे बादययमानेऽपि वादकैः १। 
प््टिपेद्रङ्गपीठन्तः पात्र पृष्पाञ्जटिं यतः ॥ 

मध्ये रङ्गभुव देबोऽधिष्टितः कमलासनः । 
- (. [६ 

नव्येदु पश्चमेनेव धार्त हषेममन्वित ॥ 

पादमाता च कथिता मलपाटस्थकाविति । 
र्णी भुडकैरेभिः प्रषन्धर्नियतक्रमः ॥ 

कमः स्वेछाकृतेवेद्रा व्राद्यमनिः समन्ततः । 
कोमलर्विंषमा ङ्गव भियेव सृत्तमाचरेत् ॥ 

अथ शुद्धप्रभेदैवां गीयमनियदच्छया | 
विविधे नर्तनं कृत्वा पात्र यागं समाचरेत् ॥ 

रप्कविङ्कृष्टकर्कषणम् 

शद्धपद्धतिरिव्युक्ता एका परवडिर्म॑ता । 
जगदुः प्राक् प्रवेदोऽन्ये महस्य च वादने ॥ 

समहस्तादिभिः पदेः स्वातोेरिःवमो भवेत् । 
स्थानेन समपादन प्रपर तन व्यते ॥ 

मोक्षदेवः 

दद्धश्रहसनय् 
शुद्ध च तदिह प्रोक्तं परित्राट्तापसाश्रयं । 
सद्कीणे च यदा बद्धं वेश्ञचेरीविटादिभिः। 
मुखनिर्वहणे चात्र संज्ञितो यो मनी षिभिः ॥ 

सभर 

शुदधमेखाः 
अन्तरे कथिता नेच सारी काकलिनि खरे । 
साङ्कथ जायते यस्मान्नानुकूट्यै भजेत्ततः ॥ 

अन्तरस्य स्वरस्यापि सुष्ष्माः काकछिनो ध्वनिः । 
विचायं विज्ञवर्येण पतादि षड्जभध्ययोः ॥ 

पतादि समयोः स्वीवेकेकश्चतिवर्जिते । 
अन्तरः काकली स्यातां तयोः प्रतिनिधी च तौ । 
शद्धमेखा मया प्रोक्ता मध्यमेराधुनोच्यते ॥ 

छद्रघडलक्षणम् 
एलादिः ञुद्ध इव्युक्तो छवादिः साख्गो मतः| 

हभ्भीरः 

शुद्धषडमते ताटमेदाः 
हेखाकरणदटेङति वर्तिन्या घोम्बडेन च । 
छम्भरासेकतालीमिः शुद्धवडाऽष्टमभिर्मतः ॥ 

कुम्भः 

शुष्कापङृष्ट 
यत्र शष्काक्षरेरेव ह्यपङ्ष्टा तु या धवा । 
यस्माद्मिनयान् सूत्री प्रथसे ह्यभिसायेते । 
तस्माच्छुष्कापक्ष्टयं जजेरश्ोकदर्चिका ॥ 

श्ष्कावकृष्टकलक्षणम् 
नव गुर्वक्षराण्यादौ टघवः षञ्चरुलयम् । 
अष्रादशाक्षरस्मेकप्रादयोरिय मिष्यते ॥ 

विप्रदाक्षः 



शरुङ्गारभेदाः 

भृङ्गारभेदाः 
भन्योन्यारोकनागश्छेषचुम्बनादि विभेद्तः। 
शन्याभिषविरदेष्याप्रवेाख्यज्लाप ङेः ॥ 
हेतभिः पद्चधा भिन्नो नायिकानायकस्तथा । 
एतयोराश्रयः प्रोक्तो यथालक्ष णलक्षितौ । 
प्रकाश्यते तयोर्भेदः करमाच्छस्ानुखारतः ॥ 

| कुम्मः 

शृङ्गाररसः 
सविखासाङ्गविक्षेपमधुराक्षरजस्पनैः। 
स्वङ्गेऽनुभूयमनिख्ानुभावैरेवमादिभिः। 
धनाङस्यजुगुप्सादैभविेश्च व्यभिचारिभिः । 
अभिग्यक्तोऽथ ` चित्तस्य चर्वणीयत्वमागतः ॥ 
स्थायिभाओो रतिनांम युवस्त्रीपुसहेतुकः । 
सम्भोगविप्रखम्भातमा शङ्गारे रस उच्यते ॥ 

हम्मीर 

श्ङ्वारः शुचिरुञ्यटः स्मरकठा निर्वेदसंयोगतेो 
हाबाथान् समुपद्यते निरुपमाद्धावास्ुतैकाश्रयः। 
नारीनायकयोः परस्परभव्रतसं षवि श्षिषजः 
सम्भोगः स च विप्रलम्भ इति च देषा समुत्कीरतितः ॥ 
भरविक्षिपकटाक्षवीक्षणकलाशचेद्ार यरोमाश्ितै- 
रन्येश्वापि विछासचेष्टितटयेरेषाडेयिनयो नैः । 
सम्भोगस्त्वथ विप्ररम्मनविधाब्रप्रपातानना- 
न्मेयस्य श्रवणोपतापिवचनक्षमातत्पसंसेवतैः । 

अजगडुरः 

शृङ्गारः ् सलक्षणम् 
विभविर्वग्कान्तधिः स्वकाले कविगुभ्फितः। 
साक्षात्कारमिवाभीतैनटेन स्प्रयोगतः। 
नीतो रतिः स्थायिभावः सदस्य रममीयताम् ॥ 

हम्मीरः 

भृद्धाररसानुभावःः 
कान्ता दृष्टः कटाक्षाख्यं तारकाकर्म शर्म॑ङ्रत् । 
चतुरे च यो चारूगोचरा मधुरा गिरः ॥ 
रोमाच्चमुखराग।दिरुचितः सास्तिविकोत्करः । 
अनुभावा भवन्यते शद्भाररसपोषिणः॥ 

हम्मीरः 

९५२ शोभा 

भृङ्गारादिरसेषु खराः 
तत्र पु खरितोदात्ती ्ास्यश्चङ्गारयोर्मती । 
उदात्त ङम्पितो योञ्यौ वीरे रौद्रेऽद्धते तथा + 
कर्णे चापि बीमत्से तथा चैव भयानके । 
रसेऽलुदात्तस्रितकम्पितान् संयोजयेत् ॥ 

वेमभूपालः 

भृङ्कारेऽभिनयः 
चारुलोचनलीखामिभूक्षेतैः कण्ठकादिभिः। 
स्मितैरलक्षदन्तरटकितिरङ्गदारकैः ॥ 
पमिः सम्भोगशृङ्गारे द्रष्टव्याभिनये क्रिया| 
शङ्काऽसूये मदे ग्लानिनिर्वेदूरच्छनादिभिः॥ 

निद्राख्ला विखापरौत्सुख्योन्मादविस्मितः । 
विप्रलम्भाख्य शङ्गारे कर्तन्योऽभिनयो बुधिः । 
शङ्गारदविविधे चवे भरतेऽभिनयः कृतः ॥ 

अगद्धूरः 

शेखरः 
वसखण्डाभिधायादौ भिन्नभिन्नानुबाद्यकान्। 
रोखराख्यो भवेद्वा्यो रञ्जको भिन्नपाठकः 

कुम्म्ः 

श्ैथिरगादे 
विशिष्टसनिधिराघेयः तथाऽन्ते टट वन्धवान् | 
प्रोक्तः शेधिटगाढोऽसौ निराधारः स उच्यति, 
नपेश्षते वहन्यादि यः स्वनिर्वाह सिद्धये ॥ 

कुम्भः 

दवम् 
समस्याह्ि्तु सव्यस्य जानुशीर्षसमः परः । 
इद्त दक्षिणः पादः फुख्िते सवमत्र तत् ।। 

कुम्भः 

शोकः 
इष्टवस्तु वियोगेन या ह्यनप विकृति्ेवेत् । 
चेतसो भ वतत््वन्ञैः म लोक इति संज्ञितः॥ 

शोभा- पोर: 
उतसाह दक्षिना आछ्यङ्त्स निन्देषु वस्तुषु । 
स्वसागुणेपूततमेषु यत्र शोभति सा मता ॥ 

वेमभुपालः 
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दमश्चकमं 
यद्ध श्यामं विचित्र च तथा पिङ्गढमेव तु । 
घतुधां दमश्रुकमं स्यात् पुनश्च ल्िविधं मतम्। 
इभश्रटं मध्यमं चिप्र विनियोगस्य कथ्यते ॥ 

शुद्ध शं । इयाम कठ । निचित्र॑ शयामञ्चबलम् । पिङ्गलं 

प्रसिद्धं । शमश्ररं दीधेहमश्रयुक्तम्। मध्यमे च दीर्ध। छ्ि 
र्मटप्रम । 

सङ्गीतनारायणे 

स्यामः 

च्यामो यथार्थो विज्ञेयः बीभत्से च भयानके । 

सयामद्मश्चकाः 
दिव्या ये पुरुषध्चिव सिद्ध विथाधरादयः। 
पार्थिवाश्च कुमाराश्च ये च राजोपजीविनः॥ 

शृङ्गारिणो ये च मयौ यौवनोन्भर्दिनश्च ये । 
श्यामे छित शमश्च तेषां भरतादिभिरीरितम् ॥ 

ख्रीतनाशयणे 

ओकण्टः 
छघुरोरुरघुदरन्दं श्रीकण्ठे तु प्रतिष्ठितम् । 

श्रीकण्डकविवर्णनम् 
ह रावत्याः समीपे नबनगरपुरे क््मापितः पूर्वभागे 
जामिः श्रीश्त्रषस्यः सकड्जनमनोरञ्जकः पुण्यराशिः । 

श्रीकण्ठटस्तत्सभायां कविरमरमतिर्विदते विप्रवयै- 
स्तेन प्रढप्रमेयश्यतिकरसुभगे रच्यते काव्यमेतत् ॥ 

श्रीकष्टठीमाषा 
पैवतांशहन्यासा यक्तपा चैवतास्पिका । 
गतारमन्द्रधा चापन्यासेनर्षभभाषिता ॥ 

शरीकण्ठी भिन्ञषद्ूजोत्था भवेदुट्कण्ठिते जने । 
या्टिकः पुनराचष्ट रिखोपात् षाडवामिमाम् ॥ 

श्रीकान्यफुवजकादमीरदेश्ये पद्छममभ्यनैी । 
म्ारा्टचोरदेश्यौ स्ठरावृषभदे बते ॥ 

गान्धारश्च निषादश्च ग;डनेपख्देशगौ । 
धड्ज उत्तरदेशीयः स्वरो देशा भमी मताः॥ 

शरीहनुमन्मतम् 

अचुरगीतविद दसाखां माध्वीमृषभषङ्जयोः । 
गान्धारमभ्ययोहसाखदरस्तो माध्येदिनी विदुः ॥। 

मध्यमो धेवतश्चेतो स्वरौ कौथुमश्चाखिनो । 
काण्वराखा निषादस्य स्वरङालाः ऋमादमूः 

षड्जो द्वादङ्ञवषेस्स्यारषभः षोडश्चा द्विकः । 

सुरक्मणि षडजर्स्याटषमो भ्यानिकर्मणि ॥ 

गान्धारदेशसत्कारे स्वरकर्मणि मध्यमः । 
खतेसवे पड्वमो ज्ञेयः क्षा्कर्मणि यवतः । 
किनेवकर्मणि बुधे: निषादः कथितस्सवरः ॥ 

भरीक्चङककमतम् 
वासनाभावितस्वीयकायेप्रकटनेन च । 
विभावायेनटेनेवोद्धासितेरनुमापितः॥ 

रसनीयत्वमासाद्य छक्षण्यात्परस्य च । 
संभाग्यमानो रत्यादि सायित्वेन तद्। स्वि | 

असन्नपि प्रेक्षकाणां चव्येमाणो रसः स्मृतः । 
इति श्रीराङ्कुकाचायों रसव्यक्ति न्यवेदयत् ॥ 

कुम्भः 

श्रीदनुमन्मतम् 
भैरवः कौशिकथव हिन्दोखो दीपकस्तथा । 
श्रीरागो मेघरागश्च षडेते पुरुषाः स्मृताः ॥ 

मभ्यमादिभरवी च बङ्गाली च वरारिका। 
सेन्धवी च पुनर्ञेया भैरवस्य वराङ्गनाः ॥ 

तोडी खज्ञावती गौरी गुणक्री ककुभा तथा । 
रागिण्यो रागरयाजस्य कौशिकस्य वराद्नाः ॥ 

बेखावली रामकरी देश्ारुयापरमञ्जरी । 
छकित्ता सिता एता हिन्दोरस्य बरङ्गनाः ॥ 

केदारी कानडदेशी कावोदी नारिका पुनः। 
दीपकस्य प्याः पद् स्याता रागविश्ारदैः ॥ 

बसन्ती माख्वी चैव मालश्रीश्च धनाभिका। 
भसाबरी च विज्ञेयाः श्रीरागस्य वरङ्गनाः ॥ 

मह्ारी देकारी च भुपाली गुजरी तथा । 
टक्षश्च पश्लामी भाया मेघरागस्य योषितः ॥ 

सञ्ीतदर्पणः 

हृशष्वधमनीस्यूता नाख्यो दवाविंशतिखिताः । 
तिरदच्यो जनयन्त्येतान् ४वनीन् वायुताडिता ॥ 
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नादस्य भेदास्ते ज्ञेयाः श्रवणाच्छरतयो मताः । 
मन्द्रादिश्थानसंभूताः समकालनियन्त्रिताः ॥ 

द्विगुणः कि मानेन पूर्वः स्यादुत्तरोत्तरः । 
द्श॒ष्वेधमनीस्युता नाड्यो द्वाविश्नतिथिताः ॥ 

भ्र तिभ्यो जायमानो यः ख्वनोऽनुरणनात्मकः। 
र्जयन्मानसं श्रोतुः स स्वरो गीयते बुधैः ॥ 

भाद्यक्षरेस्सरिगमपधनी तिक्रमोदितैः। 
भन्यापि दश्यते संज्ञा स्वराणां प्राक्तनैः कृताः ॥ 

चतुध्योदिश्रुतिः पूर्वपूर्वं श्व्युपन्रदिताः । 
खराणां कारणमिति न पू्वासामदेतुता ॥ 

श्तयः 
विवक्ष्यमाणः पुरुषः प्राक्प्रेरयति मानसम् । 
मनः कायगतिं काव हन्यसौ प्राणमारुतम्। 
अरह्मपरन्थिस्थितं सोस्माद्रच्छन्नुभ्वपदे क्रमात् ॥ 

शतिः 
भ्र श्रवणे चास्य धातोः क्तिप्रययसमुद्धवः। 
श्रतिशब्दः प्रसाद्धयोऽये शब्दज्नैभावसाधनः ॥ 

भ्रवणेन्द्रियप्राष्यत्वात् ४वनिरेव श्रतिभवेत्। 
सा चेकापि द्विधा ज्ञेया खरान्तरविभागतः॥ 

नियतश्रुतिसंस्थानात् गीयन्ते सप्र गीतिषु । 

तस्मात् स्वरगता ज्ञेयाः श्रुतयः श्रुतिबेदिभिः॥ 

भन्तः श्रुतिविवरतिन्यो ह्यन्तरश्रतयो मताः । 
पतासामपि चैश्ययं क्रियाप्रामविभागतः ॥ 

श्रुतितादात्म्यादिविकन्पः 
तादात्म्य च विवर्तय कायत्वे परिगामिवा। 
शमिग्यञ्जकवा चापि श्रतीनां परिकथ्यते ॥ 

विहोषर्परौरास्यत्वात् श्रवणेन्द्रियप्राह्यता । 
स्वरश्रर्योसतु ताद्हरम्य जातिल्यक्योरिबानयोः ॥ 
नराणां च सुख यद्वत् दर्पणे तु विवर्तितम् । 
प्रतिभाति स्वरस्तद्रत् श्रतिष्वेव विवर्तितः ॥ 
श्रुतीनां श्रि कायेत्वमिति कचिददन्ति हि । 
मस्पिण्डदण्डकायत्वे घटस्येह यथा भवेत् ॥ 

श्रयः स्वररूपेण परिणमन्ति न संशयः । 
परिणमेत् यथा क्षीरं दधिषूपेण सवेथा ॥ 

श्रतिभेदाः 

षड्जादयः स्वराः सप्र व्यज्यन्ते श्रुतिभिः सदा । 
छन्धकारध्िता यद्वत् प्रदीपेन घटादयः ॥ 

इति तावन्मया प्रोक्तं श्रतीनां च विकसर्पनम् । 
इदानीं संप्रवक्ष्यामि विकल्पस्य च दुष्षणम् ॥ 

भेदः स्वरलक्षणत सामान्येनान्यवस्तुबत् सिद्धः । 
तद्धि विदयोषे शून्यं भवति नभः शष्पसङ्काञ्चम् ॥ 

नानाबुद्धिभ्रसाद्भयत्वात् स्वरश्रत्योस्ु भिन्नता । 
शाश्रयाश्रयिमेदाश्च तादात्म्य नेव सिद्धयति।॥ 

यदर्माणि विवतंत्व श्चतीनां तदसङ्गतम् । 
विवर्तत्वे सखवराणां हि भान्तिज्ञान प्रसज्यते 

कयेकारणभावस्तु स्वरश्रयोने सम्भवेत्। 
श्रतीनामिष् सद्धावे प्रमाणं नेव विद्यते ॥ 

| मतज्गः 

शुतिमेदाः 
मन्द्रा चेवानुमन्द्रा च घोरा घोरतरा तथा। 
मण्डला च तथा खाम्पा समिनापुष्करा तथा { ॥ 

शेकिनी चैव नीखा च उकफुष्ठा चानुनासिन्छ । 
घोषाषती कीरनादा आबर्तिन्यपि चापरा ॥ 

रणवा वैवं गम्भीरा दीधेतारा भषतिनादिनी ? । 
(म) द्रजानुप्रसन्ना च ननदामन्द्रसप्रके ॥ 

नादान्ता निष्कला रूढा सकटा मधुरा तथा । 
एकाक्षर भरङ्गजातिरजनीसुरदी षका ॥ 

पूणोढङ्कारिणी चेव वासिका वनिका तथा | 
तिख्थाना सुसर सौम्या भाषाङ्गी वर्तिका तथा ॥ 

संपूण च प्रसन्ना च सर्वव्यापिनिका तथा । 
्वाविंशतिस्रमाख्याता श्रततयो मभ्यसप्तके ॥ 

ह्री चैव कोमारी सवराकी तथा परा। 
भोगादिया मनोरामा सुस्निग्धा च तथाऽपरा ॥ 

दिभ्यदेदहावुखुकिता विप्रामा च तथाऽपरा । 
महाकाली खद्भिनी च काख्जाता तथापरा ॥ 

रामसूक््मातिसुक्ष्मा च पुष्टा चैव सुपृष्टिका । 
विस्पष्टा काकली चेव कराली च तथाऽपरा । 
विसफेटान्त्भदिनी च इत्येतास्तारसप्रके ॥ 

सश्गीतसूर्योदये 

नामिकाधर्वणी धस्ा चवुयेति च कंबली । 
अविश सरली नाली रसनी रञ्जनी तथा ॥ 
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च्राणिनी पधनी मन्दा मेधोवी कम्बिभाषिणी। ` 
स्वरन्तीति तथा प्रोक्ता अष्टादश्च श्रुतिस्मृताः ॥ 

नाभिकाघर्वणीधस्ताः षडजस्वरसमाभिताः। 
चवुधतिचधा चैव छषभस्वरमाभिते ॥ 

कम्बली श्रविका नाली गान्धारं सरलीति षं। 

रसनी रञ्जनी चेव मध्यमस्वरमाभिते ॥ 

्राणिनी पधनी मन्दा पश्चमस्वरमाशिताः। 

मौधांवी कम्बिनी चैव पैवतस्वरमाश्रिते | 
भाषिणी च स्वरन्ती च निषादस्वरमाभिते।॥ 

भरतकल्परता 

श्रतिराब्दनिष्पत्तिः 
्रश्रवणे चास्य घातोः क्िप्रलयये सुसङ्गते । 
श॒तिश्ञब्दः प्रसाध्योऽयं शब्दक्ञेभावसाधने ॥ 

कुम्भः 

ऋशक्ष्णयुणः 

नीचश्च दूतमध्यादौ नूतने कशक्ष्णमुच्यते 
मरतत्पद्ता। 

अदुरदस्तः 

पताकस्य प््ठभागस्तयेक् चेव प्रदर्सितः। 
शयु नियुज्येत नन्दिनि परिकीर्तितः ॥ 

भरतकल्पल्ता 

शश्रूहसतः 
पताक्मुद्रे त्वां वामे चाप्यलपद्यकम्। 
शदत्रं च परियुञ्येत कथितो भरतादिमिः॥ 

भरतकस्पर्ता 

श्वसितम् 
शपस्तादज्ुरं खस्तं श्वसितं वी्षितेऽद्भते ॥ 

कुम्भः 

श्लिष्टकर्तरी-- नवसंख्याहस्तः 

कर्तरी मुखदस्ते तु मधभ्यमाङ्गष्ठमेव च । 
मभ्वमा तजेनी मभ्यं श्छ चेत् श्विष्टकर्तरी। 
बुधार्थं नवसैल्यायां कथ्यते श्िष्टकर्तसी । 

"कारशेखरः 

ह) 

वट्कङ्लक्षणनच् 
श्रतिन्यूनाधिकतया रागस्वरस्य कस्य चित्। 
या छया दृश्यते तां तु खरकां जगुवधाः ॥ 

या रागस्य निज्ञां छायां रागकाछु तु तां विदुः । 
रागे रागान्तरछाया काकुः स्यादन्यरागजा ॥ 

देश्छायोद्धवा रगे देशका्र्निंगदयते । 
रागस्योत्पत्तिभूः क्षेत्र शरीरं जगदु वधाः ॥ 

तस्ये वानुषतित्वाश्च क्षिरकाकुरिति स्मृता । 
वीणावज्ञादियन्त्रोत्था यन्त्रकाः स्मरता बुधः ॥ 

मोक्षदेषः 

षटूषारः- तः 

षट्तारसंक्षके ताले द्रूतषद्कं निरन्तम् । 
०००००9० कुम्भः 

पृड्जकपारम् 
यत्र स्याव्पश्चमो न्यासो बहू मध्यमयेवतौ । 
गान्धारर्षभकावर्पौ तरां तद्धैवती भुवम् । 
षाङ्ज्या इह कपालिकं कपाटं समुदीरितम् ॥ 

कुम्भः 

षडजरूपालः 
व्याघ्रचामरभूषाटकुलाटङ्कुरण विभुः । 
द्धजातिभुबां छक्ष्म कपालानां त्रवीयथ ॥ 

यथया जन्यते जात्या कपाटं तत्न चेष्यते 
रागस्तञ्नातिवर्यषा राजराजस्य संमतिः ॥ 
यस्मिश्नरो प्रहष्षड्जेपन्यासश्च तया बहू | 
गान्धारपद्चमो चाथ निषादर्षभपैवताः।। 
पद्मश्चरपकारुष्य ऋषभश्च तथादितः। 

कटा दवादश्षसंख्याका गान्धारे न्यसनं तथा ॥ 

षाङ्उ्या जातेः कपाटे तत् रवीति स्वर कोविष्ः। 
शन्याऽथ प्रोच्यते राज्ञा ब्रह्मपरोक्ता पद्ावलिः।। 

कुन्मः 

षड्जग्रामः 
बडजप्रामः पद्चमश्च धवतश्च श्रतिक्रमात्। 
मभ्यमः पक्नमः शुद्धषडूजसंबादिरुख्यते ॥ 

सगीतमकरन्दः 



वद्नश्रतिनिर्देशः ९५७ सक्षि्तकृ; 
तिलो दे च चतस्रश्च चतस्तस्तिस्ल एव च । आओडुविता तथाऽऽख्याता पद्छमि्गायते स्वरैः 
रे चतस्रश्च पड्जाख्ये प्रमे श्रतिनिद रनम् ॥ काकस्यन्तर संयुक्ता ज्ञेया सा धारिणीति सा ॥ 

नार थशान्ञे कुम्मः 

पट्जश्रुवनिरदशः पिह्कः | 
दृक्षिणेनाङपद्येन वामेन चतुरेण तु । सदस्याः समक्ष भत्तेयदुधतं टृतमुख्यते । 
परिमण्डकितेनाथ मयूरढकितेन च । मणं च कचिदधूतं चरिते धिद्रकञ्च सः ॥ 
एव विनिदिंशोत्षडज कोविदो नाल्थनृत्तयोः ॥ (अ्राल्पयुकमारसद्धतप्रचुरं चतत प्रविधातब्यम् ) 

षटजसाधारणम् ॥ 
एवं काकल्यन्तरौ द्रौ षड्जग्रामे यद् तदा | 
षड्जसाधारणं प्रोक्तं भरतज्ञेन भूभुजा ॥ 
तथेवान्तरकाकल्यादयौ मध्यमगतौ यदि 
तवा मध्यमपुवं स्यात्साधारणेमिह स्फुटम् ॥ 

सकरनिष्कखवाद्यम् | 
सकर निष्कटे चेति द्विविधं वाद्यमीरितम्। 
एकतन्छ्यास्त्वयै भेदः कथितहठभुना पुरा ॥ 

कुम्भः जीवालम्रा प्रकर्तव्या यथा नादोऽभिजायते । 
स्थूलो ध्वनिर्मवेयत्र बाय तत् सकलं भवेत् ॥ 

षटडजखरोत्पत्तिः कलाहीना प्रकर्तव्या चिन्दोरत्पातदेतवे । 
सर्वसन्धिषु जायन्ते कमात् षड्जादयः स्वराः | तजेनीमूरसंखप्र तन्त्री निष्करु भवेत् ॥ 
कण्ठोरुप्तालुनासाभ्येो जिद्धया दङनादपि । सोमेश्वईः - 
षडजस्सजायते तेन षड्जस्वर इहोच्यते ॥ 

वृडजादिखराभिनयः सङ्क तद्धवेभ्नित्य यदेतत्तयसङ्करान् । कुम्मः 
` दृक्षिणिनापद्येन वामेन चतुरेण च । 
परिमण्डलितेनाथ मयूररछितेन च ॥ सङ्की्णनेरिः 

असंयुतेस्संयुतैश्च वृत्तदसतैस्तयैव च । वीराख्यया तथा दृष्ट्या रिरसेद्राहितेन च । सङ्कीर्णनेरि तं प्राहुः चृत वृत्तविश्ारदाः ॥ एवै विनिर्दिशेरषडजं को विदो नास्थनृत्तयोः ॥ 
मदो संयुतासंयुतेयेत्र हस्तश्चातिमनोरमः। 

सङ्की णंनेरिरक्तः स्यादादिताख्श्च तदये ॥ 
षटजादिसखरादिनिर्णयः सङ्गीतमुकतावली चेवेन्रहृता 
मयूरषातको छागक्रौक्वौ कोकिख्व दुरे । 
गजश्च षडूजप्रमुखानुच्वरन्ति कमाद्खवरान् । सङ्खोटना व 
षटड्जमभ्यमगान्धाराः स्युदं वकुटसंभवाः ॥ गुरुणी छधून्यषटो दीघ द्विगुणे तया च कर्तव्यम्। „ ` खघुदीर्धे रधु च पुनश्वतुगौण संभ्रकर्तव्यम् ।। 

१९ पताकम् | पुनरष्टौ हस्तानि स्युरिह तथा नैधन च कर्तव्यम् । 
भधो मकरमाधाय हस्ताभ्यां यत्र नूलयति । संखोटनवस्तुविधो हस्वगुर विधिः समुद्दिष्टः ॥ सष्टुतेश्चरणाभ्यातैर्भदः षष्ठोऽयमीरितः ॥ नाव्यकानन 

कुम्भः 

संकषिपकः 
षाडवा, ओइविता, धारिणी सन्वर्थकल्पसयुक्तो बहूपुसवचोयुतः । 
स पूणां तत्ने चिज्ञेया गीयते सप्तभिः स्वरैः । ` संक्षिप्रवसतु विषयो ज्ञेयः संक्षिप्रको बुधः ॥ 

, या गीयते सरः षड्भिः षाडवां तां प्रचक्षते ॥ क 



स॑ख्यानियमेऽपवादः 

संख्यानियमेऽपवादः 
धुद्धसार्गसङ्कीभैधातुमातुविचारतः । 
देश्चभाषाविरहोषश्च रागसख्या न विद्यते ॥ 

९५८ 

य्महकरः 

 सखडूरजातयः 

षडजाया मध्यमायाश्च ससगौत् षड्जमध्यमा । 
षट्जायाश्चिव पान्धार्यां जायते षड़जकरेशिकी ॥ 
तयोरेव सपेवलयोः षड्जोदीच्यवती भवेत्। 
धसां समभ्यमानां तु गान्धारोदीच्यवा भवेत् ॥ 
गान्धायां मध्यमायाश्च पद्छम्या्चैव सङ्करात्। 
सधेवतानामासां तु मध्यमोदीन्यवा भवेत् ॥ 
भासां स्यात् रतगान्धारी नैषादी चेष्चतुर्थिका। 
भार्षभ्यासतु भवेदान्धी गान्धायांमरैव सङ्करात् ॥ 
भनयोस्तु सपच्नम्योनैन्दयन्ती प्रजायते । 
सनिषाद्ा स्वगान्धायोः कुः क(मारवीमिमाम् ॥ 
गान्धारी पद्मी चैव तथा गान्धारपश्मी । 
भाषेभी धवती व्याः केरिकीमिति सङ्करः ॥ 

मतङ्गः 

सद्खीतप्रशेसा 
भणोरणी यान् महते महीयान् सोऽयं ध्वनिः स्वरम्राममूेनाः। 

तानः श्रुतिमय ब्रह्माहं तस्मानमनोखये भवति सोऽग्रतस्थं गच्छति इति गन्धर्वोपनिषदि । रामाचैनचन्दिकाय गीतदृत्तादिव्यानि 
करवीत द्विजोदेवाभिवुष्टये । भारते तु- 

छलयगीते तु यः कयात् विप्रः स्वाभाविकेऽपि च | 
स्वामाविकोऽपि भगवान् प्रीणाती्याह शौनकः ॥ 

प््मसारसंहिताया- 
सङ्गीतकेन रम्मेण सुल यस्य न चेतसि । 
मनुष्यषृषभो सोके चिधिनैष स वन्ञितः। 
यो वित्तलोभेन सुललन वापि स्येन रागायति गीतमाक्घम्। सञ्जायते वषंसष्टस्रमीशपूरः सदा सवंगणाप्रणीशचः ॥ 
सङ्गोतवि्ां मुरलीं स्वयं ष्णो हि सेते । 
सम्भुना गीयते गीत नारदेन महास्मना ॥ 
भन्ये च योगिनः सरवे संगीतयोगदत्परा; । 
तस्मास्सर्वप्रयन्नेन गानो सम्रभ्यसेत् ॥ 

अरतसदितायां-- 

ससारदुःखद्ग्धानां उत्तमानामनुपरहात् । 
प्रभुणा शद्धरेणात्र गीतविशा प्रकारिता। 

गीतं पीनपयोधरा समदना वापी विचित्रा कथा 
रम्यं हम्यतङ् सुधांडकिरणमपरोदीपिता यामिनी । 
चित्तज्ञाः सुहृदः सतां सुमनसो भक्ताः पुनः सेवकाः 
यदध गीतफरं कवित्वमतुर ससारसारा मवाः।॥ 

सज्ीतञ्नारः 

सङ्गीतरलाकरे खरलक्षणम् 
श्रुयनन्तरभावी यः रिनिग्धोऽनुरणनात्मकः। 
स्तो रजयति श्रोदृचित्तै स सर उच्यते । 
सुख्यक्तमेव बीणायामस्यार्थस्य निवडोनम् ॥ 

हम्मीरः 

सङ्गीतरक्षणम् 
सुखरं सरसं चव सुराग मधुराक्षरम् । 
सारद्कारम्रमाण च षड़िध गीतलक्षणम् ॥ 

| गान्धर्ववेद 

सङ्खीतस्याङ्गानि 
धङ्गानि वस्य सप्त सयुः सभा सभ्यः सभापतिः । 
उपाध्याये गायकाश्च वादका नर्तकी वथा ॥ 

सोमराजरेवः 

सङ्घातः 
सर्वाङ्गस्यप्रषातश्च सरवाङ्गलिविवर्तनम् । 
यस्य निःपादकं सोऽत्र संघातः कथितो यथा । 
व्रगिड द्रगिड दिदोणकिटमटटङुसं भान्तः ॥ - 

कम्भः 

सञ्चः--पारः 

सच्चो विच्छ्ुरितश्चेति पाट।वलगसंज्ञकौ । 
शधाद्गस्यग्रषातेन तत्र सञ्जः प्रजायते ॥ 

यथा--थुकर थुकरगिण णगि । 

स्छन्धस्य मणिषन्धस्य कूपराङ्कषयोससथा । 
वमस्य चरणस्यापरि कम्पनं सव् उच्यते ॥ 

कम्भः 



सश्चारी ९.५९. सल्िपा 

सश्चारी सन्दष्टः-- गायकः 
द्रे च मभ्यमे तारे सश्वारीति खरः सुटम्। सन्दष्ठदशनोष्ठो यः सन्दृष्टः परिकीर्िवः। 

भरतकल्पख्ता | भरतक्ल्पन्ता 

सश्वारिणः सन्दिग्धखरलक्षणम् 
भथ सच्लारिजान्भूयः कीत्थेमानान्निबो धत । सन्दिग्धलक्षण यच्च पदसन्दिग्धभुच्यते । 
मन्द्रस्तथा प्रसन्नादिर्बिन्दुः प्रे्धोछितस्तथा ॥ | भरतकल्यस्त 

संनिवरत्तप्रबृत्तश्च रेचितः कम्पितः स यः। सन्देशदारकः- (दूतः) 
कहरश्थैव वेणुश्च रञ्जितो ह्यवलोकितः । सन्दर करते यस्तु यावदधाचिकमासकम् । 
भावर्सितपरावृत्तो श्ेयाः सख्चारिणस्तथा ॥ र छिमपेदयेत तस्मात्स ते नापरं किमपेक्ष्येत तस्मात्सन्देश्चह्ार्ः ॥ 

| यथोक्तं यो वदथ समासात्तभयोर्वरो । 
सश्वारिता कायेजाते मूनीन्द्रेण प्रोक्तः सन्वेश्ारकः ॥ 

यदान्येना्किणान्योऽङ्गिररिक्षप्योरिक्षप्य छुश्ितः। छभहरः 
युज्यते तियैगन्यस्तु स्न् सश्चारिता तदा ॥ ` सरन्दधः 

क धराटस्य यदाङ्ग्ठतजेन्यमरौ सुसद्गतौ । ` 
सजीवलक्षणम्-(आहार्याभिनयः) तलमध्यो मनाङ्निन्नः स सन्दैजाभिधः करः ॥ 
सजीव प्राणिनां रङ्ग प्रवेशः परिकीर्तितः । शग्रजो युखजश्चेव पाश्रेजश्चेदययं लिधा । 
द्विचतुश्वरणो पादरदितश्येति स विधा ॥ भ्युखोऽप्रज इत्युक्तः संमुखो मुखजो मतः ॥ 

द्िपादस्तन्न विक्षियो देवमानुषपश्चिणः ।  पाश्चैजः स्यात्पाश्चमुखखयाणां कर्म कथ्यते । 
चतुष्पाद्स्तु परावः पाददहीना भुजङ्गमाः ॥ सृष्मे प्रसूनाबचये कण्टकोद्धरणे तथा ॥ 

दृततरताबी कुसुमोद्धरणे वृत्तादग्रसन्दंञ्च ष्यते । 
सञ्जीवः (भवेराः) वन्त्यज्ञनशरखाकादिपुरणेष्वग्रजो मतः ॥ 

भ्वेशः भ्राणिनां नाशये सञ्जीव इति कथ्यते । पुष्पाणां मयने केशपर्णसूमदेषु च ) 
भरलष्टस्ितुरङ्गा्या मुख्यपा्रोपकारकाः । वसखान्ताखम्बनन्चव सुखसन्दंर इष्यते ॥ 
नाये प्रवेडयोग्याश्च प्राणिनरूबब्र संमताः ॥ धारणे यज्सूत्रस्य गुणनिक्षेपणे तथा । 

वेमभूपालः मणिमुक्ताप्रवाखानां छेदेन तत््वभाषणे॥ 

सत्रं चिल्तकर्मण्यलक्ादिनिःपीडादौ च पाशर्वजः। 
पाश्चोमिमुखहस्ताभ्यां निधैनत्वनिरूपणम् ॥ 

शी तदेशे भ्राद्यवायो शब्दाुकरणेऽपि च । विप्दासः 
नखक्षते मृगाक्षीणां निदयाधरखण्डने ॥ 

कुम्भः सननिपातः- कलामानम् 
उभयोहेस्तयोः पातः. सन्निपात इति स्मृतः । 

स्वलक्षणम् दत्तिः 
शअव्यक्तमयसत्वे च रसभावसमाश्रयम् । 
रोमाच्राश्रप्रतिमिर्भदर्बोद्धन्यमद्धघा । सन्निपाताः 

 शस्मात्सन्त्वमिदं प्रकतं त्डनांश्यस्य जी वितम् ॥ चत्वारः सन्निपाताः स्युः प्राविशिशयां प्रकीर्षिताः । 
गिववाच्म 0 कः ̂ क 
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अविश्यः ५0: वाः बटहीर्ष््यां परिकीर्विवाः ॥ 
वेमभुपाखः 

प्मविधखरयोगनामानि 
धाचि, गायिंकं, सामिकं, सखरान्तरं, ओडुव, षाडवे, 

संपूण चेति । त 
$ 

घमापतिः 
पाघ्रापत्रविवेकश्चः अरवममः कीर्विरोटुपः। 
गम्भीरमावो बाम्मरी ख सूरत्रिवयकोविदः ॥ 

हठाकटापकुञ्ञश्चतुर्च बहुश्रतः । 
भ्रज्ञो गुणटवस्यापि श्रा्टको रसिकस्तथा । 
भावको घारणे युः भापतिरुदाहतः ॥ 

समापतयः 
इ््वद्राजछुणोद्धबाः सुनिपुणा नि्यानुर्ता नृपे 

नो मिन्ना न खे संहिता परिगवान्योन्यानुरागस्पहाः । 
स्प्ाबन्धमनेोहरा प्िगवानेकाञ्लविद्ोद्धरा- 

सिवषटियुः पस्तिऽस्य रश्चण विधावुधस्खमस्तायुधाः ॥ 
कुर्मः 

सखमभापतिखसूपम् 
राजादुत्तमनायकम्रति निधिः खश्थः कुलीनो युवा 

पाल्ञापाल्लविरोषविर्श्थिरवरभेमा कटाङोविदेः । 
गीतज्चः सशूलागमार्थनिपुणो दिद्रस्परियः सवान् 

स्वाधीनाखिसेदको बहुघनोऽभीष्टार्थदानोद्धरः ॥ 

शूपेण स्वरचिवविद्रणगणग्राही तजो गुणी 

धर्चिघनि रसभावविज्ननमनोहारी सुवेषः सुखी । 
शङ्गारी बहुदोऽनपेक्ष्यविभवः कीर्सिप्रियः कायुकः 

परा्तोचिलयविशोषविच्छुखिमता प्रोकस्सभाधीश्चरः ॥ 
कुम्भः 

सभापतिसथानम् 
पुरतो रङ्गपीटस्य मभ्यपड्न्तौ नन 
पञमे वाथ षष्ठो वा स्थान काय सभापतेः ॥ 

खभारष्षणन् 
क्रमेण उक्षण तेषं सक्षेपेणामिधीयते । 
सम्यक् अणीतमाल्येक्य मव्ङ्गादिमहर्षिमिः ॥ 

चारुष्वन्द्रोदये ऽनल्पपुषप प्रकरश्चोभिते । 
ऋपूरागुरुकस्तूरीधूपदी पाधि सिते ॥ 
राज्यट्मीविटासेकस्थानमास्थानमण्डये। 
न्यसेत्सिद्दासन राज्ञः प्रा डमुखं वप्युदङ्मुखम् ॥ 

तस्मिन्नुपविरोद्राजा राज्ञी तम्या वामतः। 
विष्ेदु भयतस्त च चामरमादिणीदयम् ॥ 

पाश्वयोश्च विलासिन्यो दृक्चिणे मन्त्िमण्डछम् | 
मन्ख्याय्ा मण्डखावील्याः प्रचानानि तु पृषटठः॥ 

तिष्ेयुदेक्षिणे पाच विद्वांसः कवयोऽपि च। 
वामे वागम्गेयकाराद्या निषोद्न्ति महीपतेः ॥ 

परमण्डलिनः पश्चात्तवपष्टे मागधाद्यः। 
गान्धर्ववृन्दं पुरतः पाश्चायामङ्करक्चकाः ॥ 

प्रतीहाराः पुनद्रारि सुभटाः पाश्चयेदेयोः। 
यथौचियमथान्यापि निविशोरन् सभोचिताः ॥ 

प्र्ठभागं परियञ्य द्वारं कुग्रायदटच्छया । 
इत्थं भवति भूपानां सभोैः संवृतायता ॥ 

४ 

चारचन्द्रोदये तल्पे पुष्पप्रकर सुन्दरे । 
कपूरागरुकस्तूरिधूपधूमादिवासिते ॥ 
राज्यढक्ष्मीवित्दासेकस्थाने श्रीरद्गमण्डपे । 
न्यसेस्सिहासनं राज्ञ प्राङ्मुख वाप्युदङ्मुखम् ॥ 

तस्मिन्नुपविशोद्राजा राज्ञी तस्याथ वामतः 
विषटेयुदेष्षिणि पाश्च विद्वांसः कवयोऽपि च ॥ 

वामे वागेयकाराश्च निषीदन्ति महीपतेः । 
परिमण्डकछिनः पश्वात्तत्यष्रेमागधादयः ॥ 

गन्धर्ववन्दं पुरतः परिधावङ्गरक्षकाः। 
प्रतीहारा पुनद्ररि सुभगाः पाइवयेद्ंयोः ॥ 

यथोचियमथान्येऽपि तिषठयुर्ये विचक्षणाः । 
विखसिनेो विलासिन्यः परितोऽन्तः्पुरस्य ख ॥ 

पुग्ताऽपि चपस्य स्युः प्रष्ठभगेऽपि भूपतेः । 
चारुचामरधारिण्ये ूपय(जनसमूताः ॥ 

स्वकद्कूणद्चणत्कारनिर्वाण जनमानसाः । 
पृष्ठभागे परिलयज्य द्वारं कु्यायटरच्छया ॥ 

सन्निवेशय सभामेवे राजा सङ्गीतमीक्षते। 
खा समा यत्र सङ्गीतं सा सभा यत्र पण्डिवाः। 
सा समा यल स्चाख्नाणां कथानादविजुम्भणम् ॥ दम्मीरः 



खभापदुः ९.६१ 

सभसिद्ः 

भध्वस्ताः सावधानाश्च वाग्मने न्यायवादिनः। 
भगवां रसभावज्ञाः तयत्रितयकोविदाः ॥ 

टृष्ितातृरिताभिज्ञा अतदादिनिषेधकाः। 

सानन्दा रसभावज्ञा गुम्पिनस्स्युः सभासदः ॥ 
सङ्गीतनारायणे 

सभ्याः 

मध्यसा वाभ्िनश्चैवे तूयेत्रितयवेदिनः। 
उचितानुचितामिज्ञा रसभावविवेचका; | 
सुमुखाः सावधानाश्च सम्यास्तज्ञैरुदीरिताः ॥ 

वेमभूपालः 

समः 

समाद्य बायवोऽन्यार्थसमानः किन्ु कथ्यते । 
विनियोगः समो ज्ञेयः सहजे कर्मणि थितः ॥ 

कुम्भः 

समकर्तरी-- हस्तपाटः 
समघातात्कर्तरीभ्यां कराभ्यां समकर्तसी । 
ढनकिर बवनरकिटिकिट स्च थो दिगिदतिरिटिरिकिट। 

कुम्भः 

समग्रहः-- हस्तपारः 

सममेव तलाभ्यां वै करयोः पुरघातनम्। 
समहं परेऽप्याहु्यग्ङ्गरिके तले ॥ 

तकर तकृट । 

कुम्भः 

समनखः-- पारः 

यघाङ्गीनखाघतिदेइयते समता बुधैः । 

पाटवर्णसमा हृस्तपाटाः समनखस्त॒ सः ॥ 

यथा- 
शरहरवरशिरिधि केणट तकिधिफिधिकि दर न न गिरगि। 

कुम्भः 

समनखस्य विनियोगः 
च्रदप्रवेशनारम्मे विनियोगेाऽस्य संमतः 

अयादिभिषये प्रे क्तो विचोरविमुखेः परेः॥ 
ह ४ ' 

समपाद्। 

प्ररम्बिताविति प्रोक्तो भरतेनात्र यौ करी | 
तो होखाविति मन्यन्ते यते केचिन्न सांप्रतम् । 
शोकैकविषयवेताविति मन्यामहे बयम् ॥ 

नृत्तरनावली 

समपाणिः- हस्तपारः 

न्गटङ्गुटिसंहया पीडयेतां करौ यदा । 
युगपतपुटयेदधेनदै समपाणिस्तदा मतः। 
दां गिड गिडदांदां। 

कुम्भः 

पारः 

समपाणिश्च विश्नान्तविरखाङ्गकिषातनम् । 

यथा- 

नन गिन गदं म॑थों गिनह्जौ उकरजें । 
कुम्भः 

सपमपादा . 

सितवैव समपादेन मौमीमाकाशिकीमपि । 
यतः छुयात्ततश्यायं समपादा निगद्यते ॥ 

श्िष्टपाष्णिनखननि्ठन्त्ये करो तजेत्। 
समं पादद्रय स्यात्तत् समपादेति संस्मृता ॥ 

मुनेराश्चयमज्ञात्ा केश्चिच्छाख्रविधायिभिः) 
समपादयुगस्यानमात्रेणेषः प्रकीर्तितः 
यद्व करण न स्यात् भिन्ना समनघात्कथम्। 
भस्याश्चखनशीख्त्वात् पदिरिलयत्रवीनमुनिः ॥ 

जायनः 

समपादा- (चारी) 
यत्न पादौ समनखो निरन्तरछृताङ्गकिः । ` 
खानक समपादाख्यमास्धाय धरणौ कमान्॥ 

संय चरतः सोऽय समपादेति कथ्यते । 
भजानाने मुनिमतं केचिदुत्तनवुद्धथः ॥ 

एतस्यां समपादायामभ्ययुः केवलां धितिम्। 
तदजश्ानस्य साम्राज्य यतस्तेषां मते पुनः ॥ 

अस्याश्चायैः समनखकरणस्याश्िताभिधा । 
चारीयोग्यत्वमात्रेण मेदश्ेदुभयै समम् ॥ 
छिद्लात्र समपादायां क्रिमायोगममन्यत । 

पदिरिति प्रिये जानो बहुत्वे भरतो मुनिः| 
सित्वाऽऽदौ समपादायां सर्वं चारीं प्रयोजयेत् ॥ 

वेमभूपालः 



्षमपादनिकुट् 

समपादनिङ्दटा 
विपरीतप्रचारा सा प्रतिरोमानुलोमिका । 

निषुष्टितौ तथा पादौ सितौ चाङ्गलिगषृष्ठयोः । 
समपादनिषुद्य च कीर्वितावर्थलक्षणा ॥ 

कुम्भः 

समग्रहारः-- पटः 

समप्र्ारो बां स्यात्कराभ्यां युगपद्धतेः। 
कुम्मः 

समरः--(निःसारुकः) 

छचुद्रयै बिरामान्त ताङे कन्दुकसंक्षके । 
समरो गीयते तेन भभ्यमोऽत्र खयो भवेत् ॥ 

गान्धर्षवेहै 

समरक्षणम् 
सखाभाविकं मतं शीष खभावामिनये समम् । 

हम्मीरः 

-- (शिरः) 

प्रकृतिष्य समं प्रोक्ष यतो भेदा विति स्मृतं । 
तस्मात्समे जपध्यानस्वभावामिनयादिषु ॥ 

वृष्तरनवी 

समस्स्खरुतिका 
युगपश्वरणी यत्र पुरतः प्ष्ठतोऽपि च । 
तियेक् स्खरूतिका प्रोक्ता समस्खरतिका वदा ।! 

कुम्भः 

सम्फेटः 
साकषप्रहारबहुखो युद्धसंरम्भसङ्करः । 
सम्फेटो नाम विश्चेयो निर्भेदकपटाक्ुलः ॥ 

--(प्कीणैम्) 
कृद्धयायेः समापातः स सम्फेट इति स्मृ्ः। 

वेमभूपालः 

सम्भाविता-- गीतिः 
वृत्ती लघ्वक्षरप्राया गीतिः सम्भाविता स्मृता | 

दत्ति ठः 

९६२ 

स्ववाद्याभ्रयाः णयः 
भथ प्रतिखरान् वणोनधिकान् सुरजादिषु । 
दसेयामो मतङ्गादिमतमाश्रिय तन्तवतः। 

मुरजे तदिथेटे्ं न देँ सप्त प्रकीर्तिताः| 
केषां चन मते पाठा दटक्तादधरा इति ॥ 

परेषां गभमा वणोः वण्यन्ते धिकतामिता। 
तन्न मध्यादयः सप्र केवखाः श्ुद्धसंक्षकाः ॥ 

ते कथिर्ग्यापकैर्मिश्राः कूटा इतयभिसंक्षिताः। 
शुद्धाः कूट विमिश्राश्च खण्डपाटाः प्रकीर्तिताः ॥ 
भावजे त्वधिकादुक्की मजकारो मनीषिभिः । 
ष्टः स्युः प्रथमे वणौ: ददङ्कारेण विना कृताः ॥ 
करटायां पुनः पाटा भपिकाः करटा इति। 

टिरिकिः करर्थ्चिव तवर पटद्वय मत ॥ 

गोङ्कारो घटने पोको ठेङ्कासे वने मतः 
खक्षायामपि ठकारः केङारः छंडव्रागतः ॥ 

पेङ्कारवर्जिता पूर्वे रुञ्ञा रुङ्कारवर्णिका । 
इवर्णो डमरे प्रोक्तः भररा इति पाटजा ॥ 

दक्षारटद्कार बहुखा निगोकखरटाश्नया । 
वैं तु भमिमे पाटा: डली वायसंश्रयाः ॥ 

सेहुकायां षिधीपाटौ नरि वस्यां तटधा इति। 
ते दोदिति बणीसतु दकारे दुन्दुभौ तद् ॥ 

मेया गेधधटाः पाटा: निःस्सागे परिकीविताः। 
पाटाः घनक्रटाः प्रोक्ताः कांस्यताले मनी षिभिः॥ 
टणत्कारोत्कटा घण्डा जयघण्ठाऽथ कथ्यते । 
देकारपारबहुखा कम्रा किरिरिषाक्षरा ॥ 

शक्तिः किरिटिका पाठाः पद्रघट्रटाः कपौ । 
बुक्षारषहुर शङ्गे हंभुग्यादि गिदित्वतः। 
पाट वणो; स्मरताः रखे मुनिक्षयसुसंमते ॥ 

स्ार्थस्वीकृतिः 
इद्यास्तमयो तत्तद्धव्येक्तेः प्रदशयत् । 
तञेनाश्रमणाञ्चापि दृष्टः परिगमादपि । 
पीडनाच्चर्पद्यस्य सवार्भीकृतिभेवेत् ॥ 

संप्रविष्टः 
संप्रविष्टः स चिक्य योऽवरोहे खरो घनः। हम्म 

| 
| 
1 



सान्तः 

संभ्रान्तः-हस्तपाटः 
सर्वाद्गस्यम्रधातेन सवोङ्गकि विवर्तनम् ) 
यब्र पठे भवेरसोऽत्र संघान्तः कथितो यथा। 
दरगिड २ दरगिड २दणकिर मरट्रु इति ॥ 

कुम्भः 

संयुतदस्तः 
शिखरदन्ढसयोगात्करो द्वि शिखसे मतः । 
सायनार्थऽङ्गलिस्फोटे खणामनुनये तथा । 
नास्ये तूपसंभुञ्य वियुक्तं रिखरदढयम् ॥ 

हम्मीर 

संलापलक्षणम् 
हास्यश्रद्वारकरुणहानः पाषण्डनायकः । 

उथङ्कोऽथ चतुरङ्ो वा कैशिकीभारतीच्युतः ॥ 
पुरोऽवसधसंप्रामविद्र तैः कपटे यूतः। 
अमर्षप्रतिमुख्याभ्यां हीनः संखाप उच्यते ॥ 

दुभङ्रः 

संस्कृतपाल्यभेदाः 
निबद्धमनिबद्ध चेतीव्येतदद्धिविध भवेत्। 
पाद् विच्छेदसदहिते प्रमाणनियताक्षरम् ॥ 
छन्दोमिबेहुमियुक्तं निबद्धं पाठ्यमुच्यते । 

छन्दो विरहिते पाद विच्छेद परिवर्जितम् । 
उत्परेक्षितपदं पाल्यमनिबद्धे निगद्यते | 

वेमभूपार ४ 

संहतम् 
शङ्खौ च तथा गुरुफे पादयोश्चेन्मिथो युतो । 
देह स्वाभाविके तच्स्याट्संहतं स्थानकं वरम् । 
विनियोगोऽस्य कथितः पुष्राञ्जछि विसजेने ॥ 

कुम्भः 

संहतलक्षणम् 
कनिष्ठङ्गष्ठकौ यत्राघो गतो संदतं पुनः 

तजन्यादिव्ये स स्यान्मेखन द्र बचू्णयोः ॥ 
कम्भः 

संहितम् 
संहितं मीलितमुख निश्चले मोनकमेणि । 

स्िकमेवाः 

संहितः 
तारान्मन्दयितिं यावत् घण्डानादवता यतः। 
संहितः परिविज्ञेयाः ... .-- "~ --- -- --- -.. -** ॥ 

साक्षेपकीध्रवा 
प्रक्रान्ते छयमुह्ङ्ग्य गीयते यहते ख्ये । 

्रसतुतार्थसमाक्षेपात् ज्ञेया साक्षेपकी श्रवा ॥ 
वेमभूपाः 

साची दष्टिः 
स्वस्थाने तियेगाकारमपाङ्गचखनक्रमात् । 
साची रटष्िरिति ज्ञेया नास्यक्ाखार्थकोविरहैः ॥ 

भरतकल्परुता 

साच्वतविधिः-- (न्यायः) 
प्रविचारः साच्वतेऽपि कार्यो भारतवदधेः । 

किन्तु खड्गश्रमाः कायः कवरं प्ष्टभ।गतः। 
खड्गपातश्चरणयेोः कर्तव्योऽन्न विचक्षणैः ॥ 

वेमभूपाः 

साचतीवृत्तिः 
सत्सस्वेदनमस्यस्मिन्निति सत्त्वं मनोऽस्य सा । 
वृत्तिः सा सानवती यस्यां सायुख्या साऽत्र सास्वती ॥ 

विप्रदासः 

साचिकभावलरक्षणम् 
भलयन्तस्थिरचित्तत्वात्तन्वमुतपयते गुणः| 
तेन सच्वेन निवृत्ताः सास्त्विकाः परिकीर्तिताः ॥ 

युभटरः 

साचिकमेदाः 
चतुर्धा च त्रिधा देधेफधा सव्येवमप्ययम् | 
चतुर्विधो भुवो भतां लक्ष्यते रक्ष्मविन्मुदे ॥ 
शाखानृत्तङ्करोपाधिभेदाततव्राङ्गिकाखिधा । 
वर्तनाकरयोः श्ाखास्तव् वेचिञ्य चिलिताः ॥ 

शङ्गोपाङ्गक्रियेस्त्र खस्थानेरपच्रहिरैः । 
करणरङ्गरिश्च निष्पन्न नृत्तमुच्यते ॥ 

कुम्भः 

भावो हावश्च देखाचेयङ्गजाः कथिताखयः। 
लीखः च हासो विच्छत्तिर्विभ्रमः किरकिञ्िते ॥ 



सात्िकरसनिणयः ९६४ 

मोद्ययितं छुद्िमितं भिञ्बोकं खितं तथा । 
विहते चेति विख्याता दश्च श्मीणां खभावज्ाः ॥ 

वेमभूपाखः 

सात्तिकरसनिर्णयः 
भत्र दुःखमदुःखेन सुखव्वासुखितेन च । 
नाभिनेते क्षमे तस्मादतयाभिसृतेन च । 
्रष्टव्यावश्ररोमाव्वाविति साच्विकनिर्णयः ॥ 

सात्िकलक्षणम् 
सनव रजस्तम इति प्रथिता गुणा ये 

चित्ते तदात्मकमिहोपदिशन्ति सन्तः । 

सन्त्वोत्कटे मनसि ये प्रभवन्ति भावा- 
स्ते सात्त्विका निगदिता मुनिभिः पुराणैः ॥ 

शुद्धं स्यान्वन्मते सट केषाव्वन मते पुनः। 
वीजस्थानीयमग्यक्तरूप सरव मुदीरितप् ॥ 
मनसा सदिर्तं चास्मत्तत्वमेव कचिन्मते । 
सन्वशब्दाभिघेय यत्स्ान तत्सात्तिकं मतम् ॥ 

साचिफाः 
चृत्त्यिका भाङ्किकेष्वेव पयवस्यन्ति तत्त्वतः | 
नटस्यातत्खषटपस्य किं ताद्ास्म्यमतो न हि । 
स्तम्भादीनां सा्त्विकत्वं केवरानामिहोदितम्॥ 

कुम्भः 

सात्तिकानां प्रचारकारणम् 
एवै तथाविषे बुध्यभ्यवसायेऽष्टकस्य तु। 
मानतसिकाग्यदेतुरवे योगपद्योद याप्नितः 

बाह्यबाष्पाद्यष्टकस्य यौगपथादयोऽपि च । 
तत्र सामम्यन्तरं चेरिकिमबाःतरकल्पनः। 

कुम्भः 

साचिकानां मानसो हेतः 
तस्मादनन्यमनसो जायन्ते ते तु साच्तिकाः । 
स्तम्भादीनां न चव स्यात्समाधीनान्तु मानसम् ॥ 

हतुः समानकालीनोऽश्टकायेन निमित्ततः। 
तद्वाष्पन्च नटे यै यो नटबुद्धथवसायकाः ॥ 

साधारणम् 

ते स्युनेटगतानां तु बाह्यवाष्पादिहेतवः। 
एव ते सारविकाः-सयेनारताः संसदि स्फुटम् ॥ 

कुम्भः 

साचिकादीनामाद्धिकप्रसिदिः 
शन्न प्रयन्ननिर्बयं समाने भाव्वगेगे 
भतिगप्रसक्तिमुख्येषु दोषरूपस्थितेषु च ॥ 

सास्त्विका अ्गिकेष्वेव मुच्यन्त इति साम्प्रतम् । 
तस्मान्मुख्यामिनयने वागङ्धप्रभुका मता ॥ 

कुम्भः 

साधनत्रकार्ः 

तेहाभ्यक्तेन गात्रेण रष्वराहारो निजतश्रमः। 
स्तम्भे वा मित्तिदेच वा निस्तन्द्रः तत्तदभ्यसेत् ॥ 

शक्षाहारं आकमम्ल= सकण्टकरुषानपि । 
वजेयेत्साधने तेषां भोजनोपरि नाभ्यसेत् ॥ 

न्यायाश्च शाङ्गेदेवोक्ता भरतादिश्वतुर्विधः । 
परं युद्धे प्रयोभ्यस्स इति नात्र मयोदितः ॥ तदुक्तम् 

युद्धे परास्तञ्चख्राणां कमाद्वारणपातने। 
विधातुमुचिता गात्रवटनान्याय उच्यते ॥ 

नाख्याङ्गानि मयोक्तानि परमुदेशमाब्रतः। 
विशेषरक्षणान्येषां न्चायन्तां तत्तदाकरात् ॥ 

केयानमिनयरेव यान्न केवखलक्षणेः । 
तज्ञारेखिषतेतानि मया बाहूुस्यभीरुणा ॥ 

सङ्गीतनारायणे 

साधारणम् 
भव साधारणं केचिद्वदन्ति स्वरकोबिदाः । 
षड्जगे मध्यमं चापि केशाम्रत्रदणुत्वतः ॥ 

कैशिकं नाम तद्राता कथ्िद्रायति वान वा। 
साधारण तु षड्जस्य निरिभ्यामुपजीवनात् | 

साधारण मध्यमस्य गपाभ्यामुपजी बनात् । 
इतो तद्द्विविधं षटजमभ्यमाभ्यां विशेषणात् । 
भ्रामसाधारणं केचिद् वादिषुरतदिदः ॥ 

करिदेक्षगतो स्तौ तिरयग्यदि विरोडितौ । 
ततोऽन्तर्मण्डरु्रान्तावथवा वदिरेकदाः। 
यदं साधारणमदश्चाखय कथित त्था ॥ 



सारणा ९.६५ 

साधारणछृता-- मूषेनाः 

क्रमयुक्ताः स्वराः सप्त मूछेनारस्वभिसंज्ञिताः । 
सत्पद्चकस्वरास्तासां षाडवोड्विता स्मृताः ॥ 

साधारणङृताश्चैव काकलीसमटंङृतवाः। 
अन्तरस्वरसंयुक्ता मूटैना प्रामयेोद्धेयोः॥ ह 

नाब्थदाज् 

सावारणता 

खरसयोगतो जातिसयोगात्तरपुनर्मतम् । 
चतुधा तु निखग मध्यमाश्रयतो मवेत् ॥ 

शरतिद्रयस्य म्रहणाज्निसयोस्स्वरयोरिह । 
काकलीसाधारण स्यात् षड़जघाधारण पुनः॥ 

निषादषभाभ्यां च षड्जाद्यन्त श्रतिद्यम् । 
परिपहीते भवति तथान्तरविरोषितम् ॥ 

साधारण तु गमयोः श्रुतियुग्मपरिप्रहात्। 
मभ्यमादयन्तःसंभिय श्रुतियुम्म मपौ स्वरौ ॥ 

गृहीत तत्र विज्ञेयं मधभ्यसाधारणं बुधैः। 
यद्ल मध्यमस्योक्तं बुधाः साधारणं स्फुटम् ॥ 

५५००० मभ्यम एव स्यात् तदिति ्राज्ञसमतम्। 
स्वस्थानाट यच््युतस्रीयं स्थानमप्राप्रवान् स्वरः ॥ 

साधारण तु तद्भावो भावप्राधान्यतः स्प्रतम् । 
अव्र साधारणं केचिद्टदन्ति खरकोविदाः॥ 

षड्जं मध्यमे चापि केराप्रवदणुत्वततः । 

कैशिकं नाम तद्राता कथ्िद्रायतिवानना॥ 

साधारणं तु षड्जस्य निरिभ्यामुपजी बनात्। 
साधारण मध्यमस्य गपाभ्यामुपजीवनात् ॥ 

इतो तदूष्धिविधे षडूजमभ्यमाभ्यां विशेषणात् । 
ग्रामसाधारणं केचिद् वादिषुरतद्विदः ॥ 

रामे तु मध्यमे नूनं चतुःश्रतिस माश्रयात्। 
पचमे षड्जतानास्ते षड़जग्रामिकरक्षणे ॥ 

चतुःशरतिकतामास्ते धैवते मध्यमाभिधाम् । 
षद्धजे गते भवेदक्ष्म षडूजपरामस्य यत्र तु ॥ 

एकप्रयोगे दृश्येते भामे साधारणत्वतः। 
तुटयक्षयतया तव्ने ्रामसाधारण मतम् ॥ 

श्रिते विकारेऽनंश्स्वमन्यत्व वागनीश्वये । 
प्रयुज्येते यथा कारूल्यन्तरत्वे तथोच्यते ॥ 

साधारणर्लौं 

इश्चयिप्रथम षड्जं काकी यैवतो बदेत्। 
यद्वा षड्ज समुश्ाये ततः काकलिन वदेत् ॥ 
पुनः ७ज प्रोश्चरेश्च प्रयोगः कममाभरितः । 
घकाकल्योरन्यतमे प्रोशरेतस्वरतर वित् । 
घश्चायं मध्यमे पू प्रयुजीतान्तरर्षभौ । 
यद्रा मध्यममुश्वाये प्रयुजीतान्तरस्वरम् ॥ 
ततश्च मध्यमो ग्राह्यस्तत्पदान्थतमोऽपि च । 
अत्रेषवूर्थ काशब्दः कठेरविकलः स्मृतः 
एतो धमां यत्र शब्दे विधते काकलीति सः 
भव साधारण षड्ज षड्जग्रामेऽनुसम्भवि ॥ 
साधारण मध्यमस्य मध्यमग्राम एव हि । 
षड्जम्रामे काकली हि विद्यते नान्तरस्वरः ॥ 
स चेद्तापतेत्तहिं काकलीखवरसंश्रयात् | 
अन्तरो मध्यमग्रामे नियमे वावतिष्ठते ॥ 
तत्रचेत्काकली कापि दरयते सांतराश्रयात्। 
धत ओोडवङ्ृत् ष इजभामे काकर्षान् खरः ॥ 
यक्ते षाडवं नेव काठनिद्धपसंमतात् | 

% कः र रि चि | । मभ्यमे स्वोडवाङ सी काकली नैव कर्टिचित्॥ 
तनोति षटद्स्बरं गीतमिति गीततविदो विदुः । 
एवे काकस्यन्तरौ द्वौ षड्जग्रामे यदा तदा ॥ 
षड्ज साधारणं प्रोक्तं भरतक्ञेन भूभुजा । 
तथेवान्तरकाकल्यै टौ मध्यमगते यदि । 
तद्] मध्यमपूतर स्वात्साघारणमिई स्फुटम् । 
यतकैश्चिदेते संपरक्ते कैशिके सृक्षमर्टिमिः।। 
साधारणेन यद्राजराजषम्मतिमहैति । 
यतोऽभिनवरपरोक्तिरटस्यज्ञः क्चमाधिपः ॥ 
धन्यथतद्वचो गुम्फयुक्तिञ्याकरणं व्यधात् 
केशिकी षड्जकररिक्यो यतस्तत्वज्ञ संमते ॥ 
एते कैशिकमाभिलय प्रव्रृततेऽन्र निञ्ञम्यताम् । 
अत्पप्रयोगता योक्तन्तरकाकछिनोरिद \ 

सान्यथामूत्तयोरन्न बहूत्वस्योररीङृते । 
इति चेदुच्यते विद्वन् त एव तु तथाविषे | 

तज्ञ वास्तु तयोनाम्र बहुत्वे काक्षितस्तु मे । 
मैवं लोपविषेरत्र निरर्थस्वप्रसंगत; ॥ 
इत्तरोत्तरदोषाणां भ्रसंगादश्चतामुखम् । 
शे्नराजमवादेतर्खरसाघारणं स्फुटम् ॥ 



साधारणता ९३६ 

काठसेनेन विभुना विवृत तस्वबिन्मुदे । 
जातिखाधारणमधो यथोदरं भ्रतन्यते ॥ 
एकांसोपचितास्वेकम्रामजेषु च जातिषु । 
यट्रनि समतामाप्रजातिसाधारण तु तत् ॥ 

दन्तिखाद्याः पुनरिदं रागानेव प्रचक्षते । 
मिन्नपमामभवास्वेतत्केषां चन मते मतम् ॥ 

एकांरातादिवेसतो न तत् सर्वजनप्रियम् । 
यत्न श्रतिसमुत्कषोरस्वयोऽन्यस्वरदेश्चगः ॥ 
चिप्र इव तत्तज्ञरगी यते तत्र केचन । 
श्रुति साधारणं नाम वद॑तच्रोच्यते रिविदम् ॥ 

धैवतर्षभयोश्वेवा गान्धारनिषादयोः । 
सांकर्ये सनिकर्षण स्वरव्यक्तेरभावतः ॥ 

परिशेषेण निगयोः स्थितौ तत्र तयोः पुनः| 
श्रतिद्रयोत्क्पवशात्काकल्यन्तरता स्थिता ॥ 

उलछृष्ये तु यद शरं तु श्रतिं तकेशचिकं भवेत् । 

एकश्तिसयुत्कषीत् षडजमध्यमपव्माः ॥ 

पश्चश्रतिकतायोगान्न ते रक्तिप्रदा मताः। 
श्रतिसाधारण तस्माद्यदुक्त षण्मुखादिमिः॥ 

काकस्यन्तरयोश्चव केरिकाञ्च न तत्. प्रथक् । 
षड़जमध्यमयोहचवमपि ल्िश्चनियोगतः ॥ 

एतद्धिन्न छतो न स्यादिति चेदुच्यते स्वया + 
्रहञोत्कषवश्चादेवं श्रवयुत्कर्षविधानवित् ॥ 

भवान् केन निवार्येत गान्धर्वस्यापकर्षणात् | 
पृण्डितेमन्यमानेदच कैशिद्त्रोपवर्गितम् ॥ 

सानसाधारण तत्र युक्तिलेशो न विद्यते । 
षाडवौडबयोहेतुभूता ये वानगाः स्वराः! 
छोप्यतामादतस्तेषां विशेषानाश्रयादिह | 
भन्तभावाश्चमिमतो न प्रथक्तदतः स्प्रतम् ॥ 

इति साधारणं नाम सिरोषं निरूपितम् । 
भअसाधारणक्तंदमाधितानां महीभुजा ॥ 

केचिदन्ये बदन्यल् दिष्वरान्तरितो स्वरौ । 
विवादिनोर्तन्मते स्यात्समयोस्तुं विवादिता ॥ 

तथा हि पश्छमेऽरत्वमासन्ने बहुधा तथा । 
तस्य सन्यासविन्यासयोग्यताऽपि न युज्यते ॥ 
समश्रतिकता येन हेतुः संवाद ईरिता । 

षड्जम्रामेण संबादस्तन्मते गपयोभेवेत्॥ 

सा चैतयोः सुप्रसिद्धा र्यते तद्धिदां वरः| 
भद प्रतिसमाधानमीयेते प्रथिवीमुजा ॥ 
नासेरूध्व चरन्वायुः सपृरन्स्यानचतुष्ठयम् । 
चतुःश्रतीजेनयति समदाषड्जपंचमी ॥ 
ननु यस्यां स्वरो वृत्तिः श्रतो संताडिते तया । 
सरेऽन्यश्रुतिसंघाता स्वरोत्पत्तिः प्रटश्यते ॥ 
रक्तिहानिकरत्वेन न स्थान स्पशते कचित् 
किंवा वायुञ्चरीरान्तः श्रतिस्थानानि संस्प्रशन् ॥ 

करमेण हि प्रतिस्थाने स्वरानुर्पादयन् खतः । 
भअन्यस्रस्य सस्थान खस्वाप्रः श्रुतिसंज्ञकः ॥ 

स चार्पश्रति संभूतः स्वरोऽस्पः स्यात्तथा बहु । 
बहूश्रतिसमारब्धो नेवं हि घटनामियात् ॥ 

यतः स्वरस्य बहुताऽल्पता चवा कापि रइयते। 
सवकारणश्च॒ती यत्ताहेतुका न हि कोविदैः ॥ 

किन्तु प्रयलनातिङ्यजनिता मा प्रतीयते । 
तथाहि रि खिनाजातः षड्जकुंजर सम्भवम् ॥ 

निषादं द्िश्रतिमपि नास्तीतिस्वमदत्तधा | 
त ह्यस्तु श्रतिबाहूल्यं स्वराणां रक्तिकारणम् ॥ 

नासमश्रुतिकरवेऽन्न करप्यमानेऽस्ति कारणम् । 
त द्रयादिकससिद्धौ प्रगेव भणितं मया ॥ 

भन्तराव्रश्रतिस्थानाद्यथा वायुः स्प्रशन्नपि । 

तेषु स्वतानजनमस्स्वरं जनयतीति चेत् ॥ 

नैतरकारणता वाऽस्य तत्प्र: कथ्यते कथम्। 
शन्न वायोरन्तराटश्चतिस्थाने वदश्पि ॥ 

रशषन्विना भिद्यते नायश्चते जनयेत्स्वरम् | 
भन्तरालश्चतिखञ्चोउजायते यो ध्वनिः कियान् ॥ 

सोऽतिपक्ष्मस्वतायोगि गम्यः प्रागेवङीर्तितः। 
एवं यस्मिन् स्वरे यावत् श्रतिस्थाने प्रकीर्तितम् ॥ 

तावत् श्रतिक एवायं स्वरप्सपद्यते घरबय् । 
चतुरश्रतिख्िश्रतिश्च द्विश्चतिश्च कमात् स्वराः॥ 

षड्जश्च क्रषमश्चैव गान्धाम्शेति ते तयः। 
छत्र वेदश्चतेः सम्यक् वादिनो दिश्ुतिमेवेत् ॥ 

विवादिगस्िश्रतिरलुवादी तु मध्यगः। 

एकश्रयेव च कथ षड्जगान्धारको स्वरौ ॥ 

विक्षणो वादिनश्च स्वरस्यर्पभरसक्िनः। 
विवादी दविशरति्ेकोऽनुवा्यन्यश्चतुरश्रतिः ॥ 



साधारणविषिः 

कथं च वादिनो गम्यः सरी भप्यनुव।दिनौ । 
सङ्कमेतथ्तलयङोके हीन नैवं रुणाधिक्रा॥ 

विबदेत्तं च विवदव्यम्यश्योत्कर्षहेतवे । 
जनश्रूतिकतायां तु सयां षड्जश्य रिस्वरः ॥ 

उभयेर्मभ्यवर्तित्वादनुवाेव संमतः) 
खोकेऽपि मध्यवती स्यादुभयोरनुबाद वान् ।। 

काटसेन महीन्दरेण सेकबृ्तानु सारतः । 
वाधादिसंक्षा टोकानुसारिण्यः संप्रवर्तिताः ॥ 

पवमुक्ततयाख्याता सरिगा एव ते खराः । 
स धनितवेन तेषां हि मध्यमेऽवधिमाभ्रितः ॥ 

यद्भाणि स्वरस्थानश्चतेरन्तरगोचयः। 
अस्पृशन्नेव जनयेरस्वरवायुः श्रतेरिह ॥ 

तद्चाङ यतो द्ारवीणायां सारणाविधी । 
परब तातुखहुकारप्रयोगेऽभ्यक्षगेचरः ॥ 

शन्तरालश्रतिसानस्पशेः संजायते सुटः । 
स तु प्रथममश्चयाः श्रीरागच्छाययाऽपि च॥ 

कामोदाभीरिकयोश्च छायया र्यते बुधः \ 
धत्रोदाहियते श्रीमन् मवृगुप्तचचो यथा॥। 

गीयमनि स्वरः श्रोतुः स्बसवेयोऽणुश्चः क्रमः । 
शयमाणः पुननोद् एक शवान्यरञ्जकः ॥ 

संप्रदायविधानातः परं श्रयपकर्षणम् । 
भटढङ्कारछृताभ्यासेः श्चरीरेऽपि श्रठिक्रमः॥ 

कम्पितान्दोढनकरती स्वराणां रदयते स्फुटः। 
षड्जमध्यमयेः कायं कयिरक्तिविशेषङ्न् ॥ 
काकठित्वादिना षेन यस्यया गृह्यते श्रतिः । 
सा तु ् ञस्येव तानस्य यतस्तरक्षे्नगो चरः । 
तस्मादन्तरकाङूस्यौ समयोने प्रथञ्ते ॥ 

साधारणविधिः 

९६७ 

साधारण नामान्तरखखरता । कस्मात् । द्योरन्तरे योऽर्थो 
अवति स साधोरणः। 

सावारणस्कूषपः 

शिरस्य वसन्तस्य मध्यस्थस्समयो यथा| 
साधारणस्तयोरेतर गीते साधारणष्वरः ॥ 

नाय्यशान् 

सामन्याभिनबः 

तदरदवेधा भवेवाद् स्वरसाधारणे परम् । 
जातिसाधारणमिति तयोरादय चतुर्विधम् ॥ 
काङ्स्यन्तरषड्जश्च मध्यमेन विशेषणात् । 
यद् श्रुतिसमुत्कषौत् स्वने लुप्तश्च न स्फुटः ॥ 

गीतज्ञैः गीयते गेयं स्वरसाधारण तदा । 
शअत्युरकर्षस्तु सपयो न भवेद्रिवयोरपि ॥ 

वैस्वयोदावधानाच् श्तीनां तेन जायते | 
गन्योस्ताभ्यां तु साकर्ये स्वरज्यक्तिनभ्यते ॥ 
पारिशष्यादतो गन्योः श्युत्कर्षस्फुटो भवेत् । 
गान्धारो वा निषादो वा विषतो यक्च गीयते ॥ 

तञ्च श्रुतिसयुत्कषाद्रातव्योऽसौ मनीषिणा । 
क।करीसयुतो यश्च यश्च स्यादन्तराम्विव; ॥ 

सगन्योरग्रयोगोऽपि प्रोक्तो वेसरषाडवः। 
सतङ्गीनां स्वर त्वेऽपि भ्रयोगोऽस्स्यनयोस्ततः 

निषादः काकली रूपो गान्धारश्चान्तरातमकः। 
न स्वरो गण्यते तन्ञेरनेशत्वास्पतावल्ञात् ॥ 

षड् जस्याये श्रतीक्रामन् निषादः काकली भवेत्। 
निषादष इजयोरेष यतस्साधारणः स्मृतः ॥ 

भस्यास्साधारणतं स्याद्धमेस्साधारण हि तत्। 
मधभ्यमाये श्रतीक्रामन् गान्धारस््वन्तरो भवेत् ॥ 

साधारणोऽयं गमयोरस्य धर्मस्य यो भवेत्। 
साधारण तु तदूज्ञेयमत्र साधारणं बुधैः। 
पूवे षड्जं सयुश्वायै काकलीदैवतैौ ततः ॥ 

सानुलोमविरोमा 
त्रिकोणचारी या चारी त्वनुलेमविखोमगा। | 
स्वस्थाने स्थापितपद्ा ततस्तत्रापि छुद्टिता । 

सानुखोमबिरोमाल्या चारीं परिकीर्तिता ॥ 

सममान्यामिनयः 
भथ ब्रवीमि सामान्यविचित्रामिनयी कमात् 
यश्च वागङ्गसत्वेस्तु सामान्येनोपकारिभिः ॥ 

निष्पायोऽमिनयः सोऽय सामान्यामिनयः स्मृतः। 
स भवेत्ति विधस्तत्र सन्वभूयिष्ठ उत्तमः। 
समसन््वो मध्यमः स्यात्सन्त्वहीनोऽय मः स्मरतः ॥ 

वेमभूपालः 



साम्बकः 

साम्बकः 

घनध्वनिरिवागयन्नूर्ववक्तोक्षरेः स्खखम् । 

हेनस्वरेण सेयुक्तः स साम्बकं इति स्मृतः ॥ 
भरतंकल्पख्ता 

सारद्ी-- वीणा 
गम्भीरा पानसी बाऽपि सारदारभवापि बा । 

तरिविवस्तिमिता दैर्घ्ये शिरः पञ्चदशाङ्घुखम् ॥) 

तत्त॒ सर्पफणाकारं तन्मध्ये शिखरो भवेत् । 

गरभागे क्रमान्नयूने वस्मादुद्न्तक्णिका ॥ 

अस्या भधः सितो दण्डा देर्ध्ये सप्रदशाङ्गरः । 

स्थूढमूढः छसाङ्गश्च करमेण वितो भवेत्॥ 

दण्डस्य शिरसश्चेव गभ शल्ये च कारयेत्) 

दण्डस्य पृष्ठदेशे तु शिरसः कोडतस्तथा ॥ 

सारीगृहं भवेदस्याः सारङ्गयाश्तुर रकम् । 

दर्ये षडङ्गरं प्रत प्रास्य चतुरङ्गुलम् ॥ 

म्यो गभैश्च तस्याथ गास्भीयं चतुरङ्कटः। 

तिल्लस्तस्मैव मोरिन्यो बिन्यस्यास्तद्विखत्रये ॥ 

धत्रं तत्न सुचूड स्यत् यथा देवकुले तथा । 
शस्या: रिरः पिधातन्यं कच्छप्या इब चमेणा॥ 

खाप्या मकरिका तत रेखाङ्गःठविनिर्मिता । 
दृश्चमि करिका देया साचिरेकां धिता भवेत् ॥ 

तिखः तन्त्य: पटृसत्रभवाः स्थाप्या अनुक्रमात् । 
निमायेवं धनुवेशप्र्ठ्य त्रिरदङ्गलम् ॥ 

शश्वपुच्छसमाङे ¦ त्राेरस्य गुणो भतः | 

तै धृष्टा साखनि्यासे तेन तं्रीस्तु वादयेत् । 
एषा सारङ्किका वाद्या तदुज्ञानामुपदेश्चतः ॥ 

साटगद्डमेदाः 
केचित्सारगसूडस्य भेदमन्यै प्रचक्षते । 
धृचो मण्डो रूपक चाह्तारो यतिरेव च ॥ 
प्रतिताटस्तथचेकतालीयेवे स सप्रमिः। 
तत्र फस्प्यस्तथा तालो प्रहन्यासाभिधानकौ ॥ 

यो पदादौ पदान्ते वा ह्यतीतः स्परीरञ्जितः | 
स कल्यो भण्यते विद्धिः पदादयन्यस्थ च प्रः ।} 

य उद्राहादिधातूनां समापनं क्ञापयेदय । 
ताङताडनभेदोऽसौ तार इयमिधीयते ॥ 

९६८ सुकराभाष; 

गीतादौ तु भवेत्कत्य तारः कलयसमापमे । 
मध्ये कटासो विज्ञेयः कैधिदेष विधिः स्मरतः ॥ 

कुम्भः 

विहनादः- तारः 

यगणो टगुर्सि्टनादताले प्रकीर्तितो । 
॥ 51 5 कुम्भः 

सिंहविक्रीडितम् 
भाढाताङ्खिपुरः छुयादूर्णनाममपि द्रवम् । 

यथाऽङ्गान्तरमप्येवे सिंहविक्रीडतं तदा ॥ 
विषयोऽस्य विनिर्दिष्टो रौद्रमायः परिश्रमः। 
कुश्ितं तत्परानन्दनिभेराभिनये भवेत् ॥ 

वृत्तरन्नाषरली 

सिंहविक्रीडितताललक्षणम् 
सि्टविक्रीडिते द्धिस्युठेपगारपगाटगौ । 
15 5।55155155)।5 सोमराजदेवः 

सिंहास्यः 
कनिष्ठाद्कष्ठकौ रम्रावधोमुखमुपागतो । 
तजेनीमभ्यमानामा तिखोऽङ्गल्योतिसंहताः ॥ 
यत्रादौ सिहवदनाकारः सिष्टस्य उच्यते। 
एष सिं्ास्याभिनये मेटने द्रवचूणंयोः ॥ 

विग्ह्ासः 

कक हस्तः 

भधो सुखाङ्गष्ठकोष्ठो रमार चेत्कनिष्ठिका। 
मध्यस्तिखोऽधसंयुक्ताः स सिंहस्स्यादुदीयते । 
सिास्याभिनये त्वेष मेखने द्रबचूणीयोः ॥ 

सङ्गीतनारायणे 

सीत्कारः-- गायकः 
गने मुहभुहृइचैव सत्छृतिं च करोति यः। 

भरतकल्पकता 

सुकराभासः, दुष्कराभासध 
ये दुष्करोऽपि सुकरवदाभाति च ध्वनिः सदा| 
विज्ञेयः सुकराभासः सुकरो दुष्करो यथा । 
भासते दुष्कराभासः विज्ञेयः सथायवेदिमिः ॥ 

ममः 



छङ्मारम् 

उडमारम् 
प्रयोगेश्चापि सम्पूण सुफुमार मथोख्यते । 
खाबण्यं गुणसंपूण धुप्रायाक्षराञ्चिवम् ॥ 

सगीतरक्षणम् 
स्वरेण पदसंयुक्तछन्दसा वगेसंयुतम् | 
सुमानं च सुतां च सुगीतं तेन भण्यते ॥ 

गान्धर्ववेदे 

सुषदः 

स्रो वर्णश्च तारश्च स्पष्टं घटयति त्रयम् । 
सुन्दरभ्वनिसंयुक्तः सुघरं तं प्रचक्षते ॥ 

कुम्मः 

सुघोषः 
मष्ान् यः स्निग्धमधुरो वहन्यापि च ते शह । 
एष ध्वनिः सुघोषा स्यान्मन्द्रे ते घोषजा मताः ॥ 

स॒तीशष्णः 
सुतीक्ष्ण इव यस्तारे स्वरः पृणेश्रतिभवेत्। 
तीक्ष्णः परोच्यते खायः स्वरमर्मविारैः ॥ 

सुदेशिकः 
यत्रीउवल्यं भवेद्रागे कथ्यते स सुदेशिकः। 
यो बष्कभो विदग्धानां ...........- ॥ 

सुन्द्रः--- मण्टकः 

गुहद्रन्ं छचुद्न््े ताले त्रिपुटसक्षके । 

सुन्दरो गीयते तेन वीरे वाऽप्यद्भते रसे ॥ 
त्रिपुट तारः ऽ ऽ ॥ गान्धवैवेदे 

सुप्मू--ग्यभिचारिभावः 
सर्वन्द्रियसमोहजनित निद्राधिकरण शिञ्ित्पदार्थ विलो कन- 

नि सुप्रम्। 
छभष्रः 

सुरबरगुणलशक्षणम् 
सुरत वष्ठकीवंश्चकण्ठभ्वन्येकतां गतम् । 

भरतकल्पल्ता 

९६९ सूची 

सुख 

मन्दानिरवरुही पशिखेबाङ्गस्य चारनम् । 
सुजाश््देन तदूक्षेयं 

सङ्गीतमुष्कतावली देवन्रङ्कय 

सुषिरमेदाः 
वंशो धपारिमधुरीतित्तिरीशङ्ककाहराः । 
डी सुरी बुशाश्वङ्किकासरनाडयः ॥ 

 शङ्गला पिकवशश्च चमेवेशस्तथाऽपरः । 
ते सुषिरमेदाः स्थुः कथिता पूर्वसूरिथिः॥ 

सङ्गीतनौरायथे 

सुषिरवा्यमेदाः 
तत्र वैज्ञश्च पाटी च धपश्वमुष्री तथा) 
शङ्खश्रङ्गः का्टला च प्रोक्ता वुक्षा च तित्तिरी ॥ 

सोमराजदेषः 

ष्रकरः 
-.-.,,,....--..५* सुकरः कोमलो ध्वनिः। 

कुमः 

घ्चाङ्करः 

ससुचा स्यातिपण्डिका बन्षाद् ह्रः शङ्खजादिभिः। 
उभये स्यृतमारो्ोऽषरो्ोऽ दर ररिठः॥ 

एवाभिनयः 
मविष्यदथानुगमाद्रक्यार्थो वाक्यमेव बा । 
यरषाङ्गैः सुच्यते पै वचनाभिनयसततः। 
सुष्वाभिनयनो नापे वेदिभिः प्रतिपादितः ॥ 

वेमभुपाढः 

सूचिका 
न साक्षान्मरणं तस्य सूचिका दशैयेदशाम् । 
तदनन्तर सम्भूतां दरोयेत्सुख्विनीं दृशाम् ॥ 

मोक्षदेवः 

घ्वी 
यस्यां विन्यस्य चरणै क्षितौ पर्न ते पुनः। 
प्रसारयेततु तीक्ष्णाग्रे सा सूची गदित। बुधः ॥ 

कुम्भः 



पुच्यन्तम् 

एच्यन्तम् 
सुचीनां चित्तय प्रोक्तं तदिधा परिकीर्तितुप् । 
मौमाकान्ञदिभेदेन स माद्यत्पस्मे यदि ॥ 

कारणानि दधात्वन्ते सुचीं प्रथितानि तु । 
सू्यन्वानि तथा तानि जायन्ते इति सुरयः ॥ 

एच्याखलस्षमम् 

मभ्यमासङ्गताङ्गष्ठौ चतुरलप्रदेश्षगौ । 
सपे शीषौ करमाततिर्यक् प्रसरन्तौ प्रदेशिनीम् ॥ 

बहिः प्रसारिते धकः यदि सुचीमुखो तदा । 
पताकी प्रथमं श्यौ उयाधृत्तपरिवर्ततौ ॥ 
धवन्त्वा प्रसारणं चात्र विशेषं केचिदूचिरे । 
मध्यप्रसारिताङ्ग्ठौ सपेशीषोृती करौ । 
रचितस्वस्तिको केषिदृ चुः सुच्याश्यलक्षणम् ॥ 

हम्मीरः 

ऋ देशी मा गीतात्यर्थः प्रकीर्तितः । 
छायालगेतिशब्दापभ्र्ञः सालग इत्ययम् । 
एष साटगसूडारुयः सप्रधा कथितो वुषैः ॥ 

तथा चोक्तं भारतीये तत्रैव-- 
द्धश्छायाठगइचेति द्विविधः सूड उच्यते । 
एलादिः शद्ध इत्युक्तो धरवादिः सालगो मतः ॥ इति 
तत्रो: शुद्धसुडः प्राक् साखगस्त्वधुनोच्यते। 
भदो धुवस्ततो मदः प्रतिभट निसारुकः । 
अडूतास्वतो रास एकताङीयसौ मतः ॥ इति 

कुख्जः 

श"भर्टाभिः सूड उच्यते ॥ 

बडारिक्रमे विप्रकीणांः 
सुडकमस्य मध्ये चेद् सावाछिक्रमो भवेत् । 
सूडाजिकमसंबम्धाद् हार्रिंशदिति कीर्तिताः ॥ 
ततोऽन्यान्विभरकीर्णासतान् प्रसिद्धान् कतिचिद्ुदे । 
श्रीरङ्ग: श्रीविखसः स्यात्पच्चभक्किरतः परम् । 
पत्वाननो मातलिको श्रिपदी च चतुष्पटी ॥ 

हइम्मीरः 

हम्मीरः ` 

सूत्रस्य गतिक्वाराः 

छत्रधरः 

सोपोनास्तद्विना वा ध्वा सधपनीभुलाः । 
सूतधारभवेश्चार्थमु कोऽस्मिन् पूर्वमेव हि ॥ 

सूच्वधारः स्मृतो नाशये सूत्रे धारयतीदयतः । 
विद्धान्वाग्मी क विदंक्षस्तीर्यत्रय विचक्षणः ॥ 
नास्थप्रयोगद्ुञ्चलो रसभाद विवेचकः । 
नानादेश्चसमुद्भूववेषभूषाविञ्ारद्ः ॥ 
कामश्चाख्ररहस्यज्चो नानारिस्पवि चक्षणः। 
ङशापोष्टान्वितः श्चक्तो धारणे चोपदेश्चने । 
उत्तमध्रजतिनोरख्याचायेः स सू्लधारकः ॥ 

वेमभूपारः 

सरतधारपटिग आयां 
सूत्रधारः पठेदायामथ शङ्गारमञ्चरम् - 

रतिकेठिभम्नबर्यस्फुट मुण्डितगण्डमाननं सुकरे । 
सनखक्षरितधिया स्थगयन्ती जयति बलभा श्चम्भोः ॥ 

विग्रदाघः 

सत्धारविभागः 

चतुरश्रत्यश्रभेदाहिविधः स पुनर्हिधा | 
शद्ध वचिलविभेदेन प्रथगेव चतुर्विधः ॥ 

करणाङ्गहारराहिय शुद्धता वि्लता पुनः । 
तस्सद्धाबोऽथ चिल्लायेमोगर्भे्नधवायुतः ॥ 
चतुरभ्रस्तथा तरयश्रः षड्धिः कैश्चि दिष्यते । 
केषांचन मते मिश्रो दयं संमिश्रणान्मिथः ॥ 

कुम्भः 

घत्रधारस्य गतिप्रचाराः 

सूधारः सललितिः पा्वाकान्तक्रमोदतेः । 
ताल्वाशखयोपेतेः पादैः प्रकृतिको मलैः ¦; 
रङ्गकोण समुदिरय सम्यक् पद्चपदीं ब्रजेत् । 
गमने पश्चपाद्यास्तु वेपमानाङ्धिणा भवेत् ॥ 

विक्षेपो दक्षिणे च स्यादेवं सर्वासु दिक्ष्वपि । 
परिदृत्तिरतश्ेव कोणेष्वन्येष््पि क्रमात् ॥ 

प्रथक् पथक् पञ्चपदीं विदधानो नटाम्रणीः। 
स्ट मध्वपदे नास्यपद्नामेकर्विंशतिम् ॥ 



तनुशब्दः | ९७! 

गतागतेभैवेदेवं विद्रे रङ्गमण्डपे। . 
उयश्नरङ्गे सूषधाररूयभ्रां पञ्चपदीं ब्रजेत् । 
चतुरश्रामिषे रङ्गे चतुरश्र गतिं भजेत् ॥ 

| वेमभूपाखः 

वगुशब्द्ः 
हस्तोपरि न्यसेद् दृष्टि यतर रषटिस्ततो प्रनः। 
मनसि सखापयेद्धावे यत्र भायो रसस्ततः। 
गीतमाङम्बयेदङ्गेरथ हस्तेन दयेत् ॥ 
नानाभाव तु नेत्राभ्याम्खिभ्यां तालद्रोनम् । 
मन्दमन्द चटदीपशिखारेखाङ्गचारनम्। 
चसे तत्त्व विचारज्ञः सूनुराग्द इति स्मृतः ॥! 

् 

ष्रि 
छक्ष्यप्रवीणे स हि सा्नवेत्ता शाखप्रवीणे स हि दक्ष्यृक्षयः। 
यो वेत्ति ठक्ष्यै सकृरं च शाख वागोयकारश्च स एव सूरिः ॥ 

म्भः 

मूलाद्यम् 
ध॒वादिसप्नतार्श्च सखरभाषापदान्यपि । 
स्वररागेः प्रगायन्ते सूखा्मिति कथ्यते ॥ 

भरतकल्पल्ता 

सैन्धवलक्षणम्--ससः 
पत्त वश्ितसंकेत पाक्य नस्थन चोञ्द्चितम्। 
भाषा च सैन्धवी यब्र तञ्जञास्तत्पैन्धवं विदुः ॥ 

चृत्तरन्नावखी 

पैन्धविकम् 
नटं खड्गकं चैव ्रिविधं संप्रयोजयेत् । 
सैन्धवीमश्चितां भाषां जञेयं सेन्धविकं बुः ॥ 
पवादयादिसंयुक्तं युग्मतालङ्ृतं तथा । 
वितस्तालिप्तमार्गेण सैन्धव बाद्यमिष्यते । 
सपाय स्वल्पमप्यत्र प्रकचर्वीत विचक्षणः ॥ 

नाव्यशान्न 

सैन्धवीरक्षणम् 
सैन्धवी भूरिगान्धारा षड्जधवतकभ्पिवा । 
सन्यासशेत्युपाङ्गानि वराथाः कथितानि षट् ॥ 

मोक्षदेवः 

स्कन्धन्नान्तम् 

सोपोहनाः उत्थापिन्यादयः रवाः 
उत्थापिन्या धरवाया स्यात्कलष्टकसूर्पोदनम् । 
षट्कठं परि वत्तांया ध्रैवायाः स्यादुणोहनम्॥ 
कलामिरपकृष्ठायाश्चतुर्भिः स्यादु पहन । 
भर्चिताया घवायोः स्य दिके स्यादुपोहनम् । 
उपोहनं स्यात्तिकटे विक्षिप्राया उपोहनम् ॥ 

तिग्रदासखः 

सोमवह्टभरक्षणम् 
खराः सप्ताङ्गपाराशच माजिनीच्छन्दसा पदम्) 
सोमवह्भतार्श्च त्रिताटस्तोभका अपि ॥ 
गातृनेतृप्रबन्धानामाभोगे नाम सुध्धिणी । 
सोमवष्ठभसेन्ञे स्य स्प्रषन्धे बन्धहारिणी ॥ 

सोमराजदेषः 

सोमराजदेवः 
आसीद्रम्भीररक्ष्मीहठतरुणटदग्रौढवस्गच्छपाणः 
सङ्कामोश्ापच पे त्कटक्ुरनेछिनी षण्डचण्डांुपी । 

हस्स्ः श्रीभीमभततुनैपयुषकुटमणेः श्रीजगदेवनामा 
तस्य श्रीसोमराजः समजनि तनयः काडयपीकस्पधृक्षः ॥ 

सोमराजदेषः 

सोमेश्वरमतम् 
श्रीरागो रागिणीयुक्तः शिशिरे गीयते बुधैः। 
वसन्तः स्वस्येप्तु वसन्तार्थे प्रगीयते। 
भैरवस्स्वसदायेस्तु ऋतौ प्रीष्मे प्रगीयते ॥ 
पव्वमस्तु तथा गेयो रागिण्या सह खारदे । 
मेषरागो रागिणीभिुक्तो वषासु गीयते + 
नहृनारायणो रागो रागिण्या सह हेमक्े । 
यथेच्छयाऽवगात्रग्यः सर्वषु सु लप्रद्ः ॥ 

सञ्गीतद्पैणः 

संयुतदस्तेषु योगप्रदस्य लक्षणम् 
पताक्ावग्रसयुक्त हस्तो योगप्रदो भवेत् । 

न्योन्यप्रीतिकरणे मेरनेऽपि भिधीयते ॥ 
विप्रदासः 

स्छन्धभरान्तम् 
रथ्यां स्थित्वांसयुग्मेन हृस्वा चैवोत्कटासनम् 
कछञताख्यालििन सन्य भक ` 1 ~ ०» ॥ + 
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बाहुभ्यां भुवमाक्रम्य घरामं जामे च पूर्ववत् । 
तिष्ठेरप्रतिदिे यत्र तर्स्कन्ध घान्तमुच्यते ॥ 

स्छन्धवराद्यम् 

शटशः पटहो यस्तु कवलाप्रसुखद्वयम् । 
नाटके धटिते तक्तैषरण्ववक्रस्तु बाधते ॥ 
चतुर्विश्ा्गुलायामास्त्वष्टाविंश्चति वेदनाः। 
पिण्डेऽङ्रभिता सा स्यादष्ठा्कुलमितान्तरा ॥ 
एकादशङ्खके कयं वहीमण्डकिके शमे । 
इलीपिदिते कायं षडम्परे सूत्रगुभ्फिते ॥ 
धरेव्छानि पुरस्लीणि द्विपान्धैकडशानि च । 
पश्चाद् द्वेधा विधातव्ये तद्रस्कटशसयुते ॥ 
मभ्ये सूत्नान्वराके च भवेदुदरपट्िका । 
वषुन्तष्टिकारे तु वा महस्त विनिक्षिपेत् ॥ 

र्बासमे धिनिपय येष्युर्कस्तको तयोः । 
वथोजनाय दिगुणा कर्तव्या स्कन्धपटिश्च ॥ 
शङ्गन्स्य बतुभागौ छिद्रमेकं प्ररुरपयेत्। 
कृतं भूलोकमहेन स्कन्धबाचस्य रक्षणम् ॥ 

स्खकितिः 
ये। निगेष्छति दुःखेन स्खङितः सोऽभिधीयते । 
शव्यत्रस्थासु सडयाभेः प्रसूतिसमयेऽपि च ॥ 

स्तब्धः 

बद्धः सब्धस्तु चिह्षेयः ... ......। 
कुम्भः 

स्तम्भक्रीडनका 
स्तस्मक्रीडनका तकशा । 

तियेक् प्रसहपादस्य यदा पाश्च खरनमुहुः । 
तालेन चान्यपादस्य । ङ्म्भः 

स्तैम्भखापनम् 
परागादिविक्पतिभ्योऽन्न कल्पयेखथतात्मवान् । 
सुहूर्तनानुकूलेन मूकेन श्रवणेन बा ॥ 
रो्िण्ां बोपोषिवस्सन्नुषाभ्यायस्यमाहितः ; 
स्तम्भानां स्थापने छुयाहप सुधश्वीक्षिते ॥ 

खीणां मूषणानि 

स्तम्भदखापचमन्लः 

परचक्रभयं तस्मात्तत्र यत्नो जिधीयते। 
स्तम्मस्थापनमन्तऽयं प्रणवादिनमोऽन्तकः | 
यथाऽचले गिरिर्मेरर्हिमवांश्च यहाचरः । 
जयावदो नरेन्द्रश्च तथा त्वमचलो भव ॥ 

ङुम्मः 

स्तम्भपूजन्प् 
स्तम्भान् सपूजयेत्पश्चाद्रसरमास्यानुलेपनेः । 
सिते रक्तेसतथा शतैव यथाकमात् ॥ 
पायसं गुडोदने च कृतान्नं कृशरं तथा । 
द्विजेभ्यो पूजन दथात्सम्भानुकमतः सुधीः ॥ 

ह्तम्बाः 

सुिस्पिषटिता स्थाप्याः कुम्भिन्यः पूर्वमेव तु । 
भन्तवहिमानसुध्रादधन ष्युः स्थिरं स्थिताः 
धभिकोणं पुरस्य स्तम्भाः स्यु्राह्मणादयः। 
स्वर्णताग्ररूप्यरोहस्तन्मूलेऽनु क्रमात् क्षिपेष् ॥ 

स्तुतिः 
भीफलोपमक्ुचाधरलीङाभत्कपेोरजघनोरुविभ्रमम्। 
्रपिपूर्वसुरतं प्रतितोरसाहमन्रगदितं मया।। 

कुम्भः 

कुम्भः 

स्त्रीघां सथानानि 
वामस्ताखान्तरग्यस्रो दक्षिणश्चरणः समः | 
प्रसन्न वदन वक्षः समुन्नतमयुन्नता ॥ 

करटिर्नितम्बगो हस्तो दष्चिणोऽन्यो ठताकरः । 
यत्रायतं तदाख्यातं कमखा चात्र देवता 
भविस्य तदेव स्यात् विप्यांसेन पादयोः ॥ 

हम्मीर 

कीणां भूषणानि 
भथ सीणां भूषण हु कथ्यते नत्र संश्रयः । 
चृडामणिः रिखापाशसुवर्णस्थासकास्वथा ॥ 

गवक्षाकाररषना चारमौक्तिकजाहकम् । 
ततश्चेव मरकं तथा मौिककु्कम् ॥ 
रिरोभूषणमियावि धाय दे्ञानुसारतः । 
कीकितं बिधिधे रक्तटेलाटतिलकं तथा ॥ 
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कर्णिका कर्णपत्रै च केणवेष्टनमेव च। 
कर्णमुद्रा तथा कर्णात्की खकम्रभ्रतीनि च ॥ 

कर्णयोभूषणानि स्युः कपे पत्रवष्री । 
नासिक्ाभरण चेव तथा फदाङ्गलीयक्म् ॥ 

नेत्रयोरञ्जनं तथा । 
मनोहरेण साम्बूलरागेणाधररञ्जनम् ॥ 

मुक्तावली रल्नमाखो म्रीवायां पदृकादि च। 

फण्ठस्य भूषणं बाह्याः पुनभूषणमङ्गदम् ॥ 

कटकानि च चित्राणि तथा रन्नाङ्ुलीयकम् । 

कार्ची कलापा विविधाः किष्किणीजारमग्जुखः ॥ 

नूपुरे हंसकश्चैव तथा पादाङ्लीयकम् । 
शट़क्तकादिना पादनखरस्जनमिवयपि ॥ 
भूषणन्येबमादीनि श्जीणां नाथ यथोचितम् । 
वत हेशानु सारेण कर्पयेन्नाश्यकोविदः ॥ 

वेमभूपारः 

क्लीनृत्यम् 
स्री द्युत्ये । 

सङ्गीतनारायणे 

सख्ीरागाः 
एतेषां कामिनीर्वक्ष्ये सङ्गीतक्रमयोनिताः। 

बेखावुली मख्री भीलिभूपारूयोषितः।। 

देवक्या मेघरञ्जी करञ्जी मेरवस्ियः। 

हिन्दोी माहुरी चेव बाल! श्रीरागवह्माः ॥ 

शङ्कराभरणे चैव देशी च छछिता मता। 
योषितः पञ्चरस्यैव कीर्तिता गीतवेदिमिः ॥ 

रामक्िया वराली वां कोिक्रा मधुयोषितः। 
शुण्डक्रिया गुजरी च गोक्माव्डवयोषितः॥। 

घन्यासिका च काम्भोजी तथा कर्णाटगीङिष्च । 
अङ्गारस्य सिय: स्याताः सङ्गीतक्रमवेदिभमिः॥ 

नारायणाख्यो गौन्यस्यो देश्चाश्ची चारी मता 
नाटकं नटभाख्याता रागमर्मविज्ारदैः॥ 

सारषेखरः 

श्यारकरक्षणम् 

पादौ पक्षस्थिती पादौ स्थानके मण्डराहृये । 
भस्यैव दक्षिणे पादे प्तालभ्रसारिते ॥ 

स्थानानां विनियोगः 

स्यादालीढमनत्पप्रयालीढ मधिविपयोयात् | 
एकताखान्तरस्त्यस्मो वामोंऽधिदेक्षिणः समः॥ 

नितम्बस्थौ ठतासंज्ञौ हस्ती स्यात्करिङ्क्रता । 
समे सयुन्नतं बक्षः प्रसन्नमुखमायतम्॥ 

आयतास्येव हस्ताङ्गिविंपर्यासेऽ वहित्थकम् । 

एको यत्र समोऽधिः स्याद्न्यस्त्वगेटसंश्ितः। 
सूच्या विये न विये वा ठदन्धकरान्तमु्यते ॥ 

स्याचन्र्टः 

तारकामन््रमध्येषु अश्चक्तो यस्तु गायति । 
भरतकषश्पखता 

खानमाधुयम् 
त्रिषु स्थानेषु कठिनं करट तद्धिदुव षाः । 
माधुय मन्द्रमध्ये च आरीरं मधुरं स्मृतम् ॥ 

रागप्रकाशकं तारे सोबठ परिकीर्वितम्। 
घहुभङ्गी तदेव स्यादेतत्तितयमिश्ितम् ॥ 

सथानानि 
वैष्णवे समपादं च वेश्याय मण्डलं तथा । 
प्रयालीढमथालीढं स्थानान्येतानि षट् नृणां ॥ 
स्थानकानि पुनस्त्रीणि खीणामाह्ुमेनी षिणः। 
धायते चावहिथं च स्यादशश्वक्रान्तमेव च ॥ 

एकः समो हि यत्रान्य साद्धेताट्रयान्तरः। 
भवेत्पक्षस्थिते अस्रे जङ्घायां किच्िदुल्नवः॥ 

सावष्टम्भ वपुः दोषं स्थाने चेति वैष्णवम् । 
समपादे सदोषादौ तारमाल्तकृतान्तरौ ॥! 

सार्धताखद्रयस्थोरु साधेताखद्रयान्तसे । 
व्यक्तौ पक्षस्थितो पादो वे्ञाखस्थानके मतो । 
करिरावसने स्यातां चतुस्ताछान्तर्थिती ॥ 

| सोमरराजदेकः 

स्थानानां विनियोगः 
पदा्थानुनयेऽप्येव बाक्याथानुप्रवशतः। 
भदौ मभ्रेऽवसानि वा कुयौत्तानि यथोचितम् ॥ 

प्राधान्यस्यापनायेति रदस्यभिदमीरितम्। 
गश्नासिरयरस्नान्त चाश्नाय्यो को तेत ॥ 
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वाक्याथाभिनयस्तत्न कार्यो यत्तेन केवले । लक्ष वीक्षितुमुष्िभ्रा ध्यानोन्मीणिततारङा । 
सृते हस्तप्रधानं तु करण तत्न शस्यते ॥ ससङ्कोचपुटा दृष्टिः जुगुप्सायां जुगुष्सिता !! 

नृत्तरलावसी भतिस्पष्ठपुटद्रन्ा भश्रमुद्धततारका । 
सविकासा समा र्टर्विस्मये विस्परता स्मृता ॥ ल्याप्याः | 0 

अरो जीषस्वरस्तल् तप्राधान्येन वर्तिताः । 

ये ते जीवस्वरस्य तु तथा बेदध्वनेरपि । स्थायिनो युख्यता 
वेदध्वनिरनं मध्यानां स्थाप्या ये ते प्रकीर्तिता ॥ एवं विभावादिवर्गे मावाः स्यायिन एव दहि। 
भअन्यायवाः प्रयोगा ये श्थाप्यास स्युरिदहाध्वनः। रसत्व व्यपदेञ्चस्य योजनै नान्यदिष्यते ॥ 

+. कुम्भः 

स्थायगतिः सथायिरक्षणम् 
मत्तमातङ्गवधत्र सविलासा भवे्यवि । रसचर्वणपयेन्तं यस्य स्याब्यमिचारिणः। 
गीवस्य तदयता श्थायागतेङक्ता मनी षिमिः॥ भ्यापतिः स एव मावः स्यात्थायी संचारिणः परे ॥ 

न विप्राः 

यायगुणः स्थायिभावः 
स्थापनायस्तु ये क्ेया त्थाया गुणमिधावशञात् या त्वकारणताप्रोक्तानुभावानां तु साऽन्यथा । 
पुनः पुनः स्थापयित्वा येषां प्रतिपदं कृतिः॥ प तीव्रसंवेदन गतामिनयप्रतिपादिता ॥ 

भावस्य रसता तस्माद्वावावस्थाज्जुषोऽस्य चं । 
सायाः हेतुत्वमनुभावानां सामाजिुधियं प्रति ॥ 

स्थायं गीतेषु ते क्षेयाः घटनाया मनीषिभिः। कधा भरताचयेसंमतिः सम्यगीयैते । 
| कर 4 यथा बहुद्रञ्ययुतेव्यैञ्चनेबहुमियतम् ॥ 

रागस्य मञजते रक्तिः प्रयन्नाद्धजनं मतम् । | धास्ादयन्ति मुञ्जानां सुक्तं भक्तविदो जनाः । 
तद्यजो भजनस्योक्ताः स्थापनायाश्च तान् जगुः ॥ भावाभिनयसंबन्धान् तान्तान् मावांस्तदा बुधाः ॥ 
येषां संस्थाप्य सस्थाध्य कुतिः प्रतिप द् भवेत् भास्वदुयन्ति मनसा तस्मान्नास्य रसाः स्मरताः 

शक्तरतिशयाधाना्रक्तशछायाः प्रकीर्तिताः ॥ यथा गुडादिमिदरव्यः भ्यञ्जनौषधिसंयुतेः ॥ 
मोक्षदेषः निर्वतन्ते षाडवा! नानाभावोपसङ्गताः । 

स्थायिनो रसतां भाव्रास्तमैव प्राप्नुवन्ति हि ॥ द्ायिदिरक्षणम् ठन्ति हि न 
साभिखाषा महषोन्र विकासा समतात्का | 
मधुरा च भवेदृहृष्टिः रिनग्वेति रतिभावजा॥। रतिषंसः छः कोधोतसाहौ मयजुगुध्छने । 

श विषादश्धाय निर्वेदः स्थायिभावाः नवेत्यमी ॥ कऋ्व्रातारा च खोखा च स्मरगभां रिमेषभाक् । ह्मीरः 
किच्चिदाङुश्िता दृष्टिः ढा ऋद्धे प्रशस्यते ॥ 

निश्चले तारके यस्याः स विलासा स्थिरा च या। स्थायिभावदृष्टयः 
स्वोद्रारपरा दृष्टिः सा रपोरसाहसम्भवा । स्निग्धटष्टा च लीना च क्द्ध। दृप्ता भयान्विता । 

स्फारोभयपुटा तारा तरङीङृततारका । जुगुप्सिता विस्मितेति दष्टः स्थायिभावजाः ॥ निष्कम्पमध्या निर्दिष्टा भावटृष्टिमैयानका ॥ श्लीतनारायण 
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सथायिखसरूपः 
सलयसंस्काररूपेण स तु खायी सभागतः। 
न िरस्छतसंस्कारास्त्वङ्े गच्छन्ति नापरे ॥ 

मोक्षदेष 

स्थायिभावलक्षणम् 
प्रथमे यः समुदरुतस्तथाऽन्तेऽप्यवतिष्ठते | 

स्थायी भावः स विज्ञेयो ............ ॥ 
य महरः 

स्थायी 
आदो मन्द्रस्वरसक्तं स्थायी चेयभिधीयते। 

भरतकल्पख्ता 

सर्वेषां समवेतानां रूपं यस्य भवेद्र । 
स मन्तव्यो रसः स्थायी सेषाः सञ्चारिणो मताः ॥ 

कुम्भः 

सितपाठ्यरक्षणम्--खसः 
शासनस्था वदेद्यत्र प्राकृतं विरहे धूः 
मन्मथानरतप्नाङ्गी श्थितपाल्य तदुच्यते ॥ 

नृप्तरन्नाक्ी 

स्थितपाल्यविधिः 
स्थितपाछ्यस्य वक्ष्यामि विधानं चाप्यतः परम्। 
बृत्तमेकमथ द्रे वा योजयेत्पञ्चपाणिना ॥ 

ततःपरं ते भूयोऽपि युग्मताङेन वा स्मृते। 
अवसान च कतव्य त्वरितं पद्चपाणिना ॥ 

द्विकलेनेति विज्ञेयं स्थितं पाठ्य प्रयोक्तभिः। 
उपोह्य तारं उयश्र॑ तु वृच््या तैस्तैः समेस्तथा ॥ 

भआसीनपाछय युञ्जीत सर्वैभपैस्तु पीरूवैः । 
गेयं चतुर्भिः पदेस्तु समेरर्थवज्चानुगेः। 
धासीनपान्ति कर्तव्यं विधिवत्पद्ठपाणिना ॥ 

नाध्यराजे 

सिरकम्पः 
स श्थिरो य्व कम्पः स्यात्स्राणां छायवर्णगः । 

कम्भः 

स्थुलदस्तः- हस्तपारः 

स्थूढदस्तस्तद्ा ज्ञेयो यदा बाद्यपुटं द्रयम्। 
उर्ध्वघातदय लयक्त्वा तटखहस्तेन हन्यते ॥। 

[| 
तरख "ह मा 

स्वस्तिकाशवेषः 

सिग्धमधुखदनरासापरलयग्रचन्धः 
मालबत्रीस्गरृतो गागस्ताले निस्साशसंज्ञकः । 
वागगेयकारनामांकात् पदतस्तेन सन्ततिः ॥ 

ततपाटपदानि स्युः पश्चषानि रसोऽव च। 
श्ङ्धारो वासुदेबस्य कीडनं रांसकादिभि ॥ 

न्दोऽपि रासको ज्ञेयं खेच्छया व) छतं भवेत्। 
स्निरधमधुसृदनोदयरास।वख्यनामकः | 
प्रबन्धः प्रथिवीभत्र प्रबन्धप्रीतये हरेः ॥ 

कुभ्म्ः 

स्नुपाहटस्तः 

पतकेन भुवे ददयेन् वामहस्तेऽभ चन्द्रकम् । 
स्नुषायां च प्रयोक्तव्यं कोदलेनं प्रकीर्तितम् ॥ 

भरतकस्परुता 

स्फुरितम् 
स्फुरिते कम्पितं प्रोक्तं शीते शीतञ्वरे बुयेः। 

छमष्रः 

स्यन्दिता 
वक्षोजगप्रणयीमुष्ठिः अन्योन्यावजिताः कराः । 
यस्यां सा जनिता क्षेया पादस्तु तखसंचरः ॥ 

एता देरी विदः केचिदृ चुरसख्घारिका । 
जनी बिषण्णोरुसमे वामेतियेक्प्रसारितः ॥ 

पद्वतान्डान्तरं तस्यां स्यन्दते यञ्िगदते । 

ताव्दस्तत्तत्कसंगुष्टमध्ययोस्तु तयोर्म॑तम् ॥ 
जायनः 

खस्तालसम् 
शरीरमरसं नेल मन्थराकस्धारिणी । 
हरतो खस्तौ वियुक्तौ च तदा खस्तालसम्मतम् । 
व्याधिमृच्छो मदग्डानिदानिभीतिषु तन्मतम् ॥ 

कुस्मः 

सखच्छाया 

स्वररागानुमिश्रा च खच्छाया परिकीर्तित । 
भरतकस्परता 

खस्तिकाश्ेषः 
बिभ्रतो स्रस्तिाकारं करयोः स्छन्धदेश्चवः। 
वरन चेत्तदा प्रोक्तं स्वस्तिकाशछेषचाख्यम् ॥ 
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खरः 

राजते यः स्वय नादः स श्वरः सान्वयो मतः। 
सोभराजदेवः 

तारकादौ समासक्तः स्वरश्च परिकीर्तिंतः। 
भरतकल्परख्तीं 

राज दीप्राविति --. स्वस्ञग्दपूर्वकस्य च । 
खयं यो राजते यस्मात् तस्मादेष स्वरः स्मृतः ॥ 

मतङ्गः 

खरसाधारणम् 
सखरखाधारणं काकल्यन्तरस्री । तल्ल-द्विश्रतिप्रकर्षणानिषाद्- 

थान् काकली संज्ञो निषादः; न प्रजः । 

करत्वात्काकली कषटत्वाद्राति सौक्ष््यादथवा काक्षित्वात् । 
हभयसंबन्धात्काकलीसंज्ञा । यथा :- षण्णां रसानां मध्ये 
कबणः क्षारसंज्ञः, प्वं निषादः काकलीसंज्ञो गान्धारश्चान्तरसंज्ो 
अवति । 

नाध्यश्चाख् 

खरकरणम् 
पदे यत्र... धरवेद्राहो निरन्तरौ \ 
न्यासांसौ च सखरेऽभीष्टे रसस्तारो द्रतो खयः! 
भामोगनामने तु स्याद्रतु्ैव महः पुनः॥ 

मोक्षदेवः 

खरकाङुः 
श्रुतिन्यूनाधिकस्वेन या स्वरान्तरसंश्रया । 
स्वरान्तरस्य रागे स्यत्खरक्राकुर सौ भवेत्॥। 

कुम्भः 

खरङलानि 
रिथ ऋषिक जातो निषादोऽसुरवेराजः । 
देवव्ञास्तु समगाः पश्चमः पितृवशजः ॥ 
नह्मजाती समो ज्ञेयौ रिधौ क्षत्रियज।तिकौ । 
निगो बेश्याविति प्रोक्तौ पञ्चमः शद्रा तिकः । 

सङ्गीतमकरन्दे 

खरगोत्ाणि 
षड्जस्य जमद्भिश्च तेयो ऋषभस्य च। 
गान्धारस्य गौतमस्तु बसिष्ठो मध्यमस्य च | 

स्वशीपाः 

श्रीवरसः पश्चमस्येव धैवतस्य पराशरः । 
शालङ्कायो निषादस्य गोक्ञाणि कथितानि च ?॥ 

सङ्गीतमष्रछ्दे 

खरछन्दांसि 
कमादनुष्टव् गायत्री शिष्टब् च बृहती वथा । 
पड्न्तथुष्णिगो च जगती छन्दांसि परिकीर्तिताः ॥ 

संगीतमकरन्शुः 

स्वरच्छाया 

श्रतिनानाधिकतया रगे स्वरस्य कस्यचित् । 
च्छायाया दृशयते तां तु खरच्छायां जरुषाः ॥ 

कुम्मः 

स्वरताराः 

षड्जः शतमिषम्जश्च चिच्ा च ऋषभस्य. च । 
गान्धारस्य धनिष्ठा स मध्यमस्य मखा स्मृता ॥ 

पव्वमस्योत्तरा भ स्याप्पूत्राषाढा तु पेवतप्। 
भनूराधा निषादस्य षड्जदीनां तु तारकाः ॥ 

सञ्गीतमढ्रन्दे 

सखरस्थानानि 
तत्र षड्ूजश्चतुधा स्यात्सप्तमी ऋषभस्वरः । 
ततो गान्धारसंस्थाना नवमी स्यात्ततःपरम् ॥ 
बयोदशी श्रुतिस्तत्र मध्यमस्वरवादिनी । 
पञ्चमः स्यात्सप्तव्री धः स्याद् विंशतिका श्रुतिः। 
स्याहर्वितिका तत्न निषादस्वर वादिनी ॥ 

खश्ीतसूर्योदये 

खरदेवताः 
वहिन्षा शारदा च शर्वश्रीनायभास्कराः। 
गणेश्वरादयो देवाः षड्जादीनां तु देवताः ॥ 

सञ्गातमकरन्दे 

खरदोषाः 
दुष्टं खोकेन श्चास्ेण श्रुतिकार्विरोधि ख । 
पुनरक्तद्धितं बाह्य गतक्रममपार्थकम् । ̀  
प्राम्य सन्दिग्धमियेवै दञ्चधा खरदुष्टता ॥ 

भरतकल्वख्ता 

खरदीपाः 
जम्बुराकष्ुशक्रोच्ञास्मलीश्ेतनामयु। 
द्वीपेषु पुष्करे चैव जाताः षड्जादयः स्वराः ॥ 



स्वरपबन्धाः 

सवर्रषन्धाः 

प्रबन्धान् संप्रवक्ष्यामि नामलक्षणसंयुतान् । 
खगार्थः स्वरपूवे च करण वर्तिनी तथा ॥ 
विषर्तिनी मातृका स्यादेढा दौङ्की तु जोम्बडः । 
छम्भको जयमाला च चया मङ्गछ एव च ॥ 

एकावली रासकः स्यादङ्चारिण्यवःपरप् । 
कैवाडो नन्धूनामाथ पद्चतेश्वरामिधः ॥ 
ग्य च अङ्गलाखारो मनोरम उदीरितः । 
भरमोदो बणैरसको रससन्दोहकस्तथा ।॥ ` 
सोमकीरति प्रबन्धः स्यालतो रागकदम्बकः। 
भायां गाथा चश्चरी ख वीरश्रीडुकश्षारिका॥ 

सोमबष्ठमसंज्ञः स्यादथ कन्दश्वतुखः । 
प्रतापवधेनाख्यश्च विजयश्चक्रश्रालकः || 

त्रिभङ्िर्विक्रमश्वाय वाच्यः क्रौच्चपदसथा । 
कटष्टसोऽथ मन्तव्यो नाम्ना हरिषिलासकः। 
प्षन्धानामिति प्रोक्ताश्चत्वारिशद्दयाधिष्छाः ॥ 

खरप्रमेयाः 
भुतयोऽथ स्वरा प्रामौ मृैनास्तानसंयुषाः । 
स्थानानि बृत्तयदचेव शुष्कं साधारणे सथा। 
जातयषचव वणाश्च नानाढष्टारसंयुताः ॥ 
एष स्वरगतोदेश्चः ... । तिडः 

सखरभिनः 
यदा वादी गृहीतः स्यात् संवादी च विमोक्ष्यते । 
विषादी चानुबादी बा स्रराभिन्नः स उग्ध्यते ॥ 

बरभेदाः तेषं रक्षणानि च 
षड्जः स्याटषभश्वेब गान्धारो मध्यमस्तथा । 
पञ्चमो पेवतश्ाशच निषादश्चेति ते कमात् ॥ 

तेषां सक्चा सरिगमपधनीसपरा मताः| 
नासा कण्ठ शरसताटुर्जिह्वा दन्तस्तयेव चं 
षड्भ्यः सञख्ञायते यस्मात: षड्ज इति स्यदः । 
नाभेः समुत्थितो बायुख्तादुर्िङ्धाभसश्तः | 
फषभो नदते यस्मासस्मा्टवभ उख्यते । 

९७५७ स्दर्थीणम् 

जातो मुख्यश्च गान्धर्वे गान्धारस्तेन स स्मृतः । 
बायुः समुर्थितो नाभेषहेथोषठससमा्टतः। 
खरमभ्यथ्ितो यस्मात्तेनासौ मध्यमो मतः 
षायुः सयुत्थितो नाभेरुरःकण्ठरिरो्ठतः॥ 
पञ्चमेन च सञ्ञातः पद्वमस्तेन कथ्यते । 
षायुः सयुत्थितो नाभेर द न्तरिरसथा ॥ 

` इण्ठस्थानस्थितो यस्मात्तनासे ैवतो मतः| 
निषीदन्ति स्वराः स्वे निषादस्तेन फथ्यते ॥ 

हभ्भीरः 

खरमेदाः 
स्वरा बादी च सबादी त्रिधादी ख चतुर्विधाः। 
अनुषाषी च सर्षह् प्रयोगे णुः स्सृतः ।। 
बी खरस्ु राजा स्यान्न्त्री सबाविरच्यते । 
श्वरो विषादी वैरी स्यादनुवादी च भूयत् ॥ 

सङ्गीतमश्रन्द्े 

खरमहिमा 
येषु स्वरेषु आ प्रोक्छा बहुता चास्पाऽपि बा | 
धनुक्छऽपि हि सा क्षिया जातिष्वेषु स्वरेषु हि ॥ 

कुम्मः 

खरणाः 

बडूजस्यादू मु तवीरौ च छषभस्य तु रौद्रकः। 
गान्धारस्य च शन्त च हास्यस्य मघ्यभत्यश्। 

पञ्चमस्य अ श्चङ्वारो बीभत्सो पेषतस्य च। 
करणा च निषादस्य सप्रस्थान रसा नष | 

सङ्गीतमकरन्दे 

खरर्षयः 
वक्षोऽश्निः रपिख्श्चेव सिक्तो भागैवस्तथा । 
नारषस्ुम्बुरुभ्धेव षडूजादीनां षी धराः ॥ 

सङ्गीतमकरन्दे 

खरलश्षणय् 
भावय प्रथम खण्डं गीयतेऽथ द्वितीयकम् । 
शृतीये नाम युक्तं च ततस्त्बाथमुदी येते ॥ 

भविष्थ्ठननः स्वरोयंत्रारभ्यते खण्डयुग्मकम् । 
अतिः करणसक्षः स्यत्सराख्यं करण मतम् ॥ 



स्वरलङ्धितः ९५७८ 

गरहः कार्यों यथा कामम न्यारसोऽशसंयुतः। 
प्रभोनाम सखकीयं च देयं बाम्नोयकारकैः ॥ 

सोमराजदेषः 

स्वयं यो राजते नादः सं स्वरः परिकीर्तितः । 
सोऽपि सप्रविधस्ततजञैः प्रोक्तः षड्जादिसेदतः ॥ 

हम्मीर: 

खरलद्धितः 
उह्वङ्गयन् खरान् भूरीन् खाघवादन्तरान्तरान् । 
स्वरखह्धितनामा स्यात्छायः सङ्कीर्णरक्षणः ॥ 

स्वरसरूपः 

स्वरः स्यात् हदयानन्द्करः भ्रवणगोचरः । 
्वारविंशतिख्च श्रुतयः स्वराश्च श्रतियोनयः ॥ 
षडजऋषभगान्धारो मध्यमः पच्वमस्तथा । 
यबतश्च निषादश्च सपैते परिकीर्विताः ॥ 
भवन्ति षादजीप्रसुखाः समैकादश्चजातयः। 
न जातिरदहितं किथिद्रान स्याद्धवनक्षये ॥ 

सोमराजदेधः 

स्वराः, 

स्युते देशभाषायामादिक्षान्तं यथाविधि 
तेन स्वराः समाख्याता अन्ये षड्जादयः खराः ॥ 

मतङ्गः 

खरादिलक्षुणम् 
भरामान् जातीः स्वरान् वणान् पश्चगीतीरख्ङ्कतीः। 

 शनिवद्धस्वरक्ञेयो स स्वरादिरिहोच्यते | ` 
मोक्षदेष १ 

सराम्यासः 

यस्य(मभ्यासवेगेन निर्यान्तीवोपरि स्वराः। 

खस्िकः 
पादोऽथ स्वस्तिकाकारारितः । 

स्वाभाविकः 

तालेनैकतः केचितु स्वस्तिको द्विगुणस्ततः । 
अन्जपलान्तगमेश्च भ्रमराम्रेडिते मते । 
केषां चित् पूर्वपूर्वस्मादुद्धिगुणः स्यात्परः परः ॥ 

दम्मीरः 

-दह्स्तपारः 

स्वस्तिको चेत्करौ भुत्वा पुटमेकं प्रयन्नतः । 
निहन्यतां स्वस्तिकं तं स्वस्तिकोऽत्र गतोऽवदत् ॥ 
तकट तकर तक. कुम्भः 

सखस्तिकं, भभ्यनन्यायर्तित च 
मिथः श्छिष्टकनिष्टौ च चरणौ कुश्चितौ यदा । 
स्वस्तिको सहितास्थाने स्वस्तिकं कीर्तिते तदा ॥ 
तियेच्वो चरणौ पाश्चसङ्गतौ वमानकौ । 
चरणो वधैमानस्था वितस्त्यन्तरितौ यदा | 
षडङ्गुखान्तरो मधभ्यनन्ावरत तदोदिवम् ॥ 

कुम्भः 

खस्तिकरशक्षणम् 
उत्ण्िषटसपक्षाभ्यां गवितौ स्वस्तिकौ करौ । 

हम्मीरः ` 

खौ 
स्वस्थो स्वभावजौ प्रोक्तौ वायुस्वस्तिक्रियासु तौ । 

कुर्मः 

खस्यम् 

हस्तावृर् कटी न्यस्तो हृदय किञ्िदुन्नतम् । 
विस्तारिताच्ितो पादौ स्थाने तत्वस्थमुच्यते ॥ | र 

खाधीनभवेका-- नायिका 
भाेषचुम्बनशतेः कुसमादिदातः 

म्रमोत्तरप्रणयकोमलचाटुवागिभिः । 
संस्तूयते प्रियतमेन च यानुरागात् 

रवाधीनमकेकपदप्रकटीकृता सा ॥ 

सखाभाषिष्ः 
स्वभाविको यथार्थस्सु भावेनाशि्ट उश्यते । 



हतस्वरारक्षणम् ९७९, हस्तकः 

ह दसतक्षेत्ाणि 
हतखरालक्षणम् - पाशचद्रयपुरस्ताश्च पश्चादृरष्वमधःशिरः | 

हतस्वरा वराटी स्यात्पञ्चमा हतकम्पिता । खाटकणस्कन्धोरोनामयः कटिशीर्षकौ । 
षड्जांशन्याससंयुक्ता मन्द्रधवतभूषिता॥ उरुढय च शस्तानां क्षेत्राणीति ब्योदश्ञ ॥ 

मोक्षदेषः । कुम्भः 

हरिणतासिका हस्तः-पद्वेदाश्च 
तलेऽङ्कथोः स्वेस्तिकीडत्य छुख्िते ब छितान्तके । गजबाजिविमानाद्वि धूमं वर्णभ्वजादि यत्। 
वल्ल निपतेताच्चेद्धरिणत्रासिका तदा ॥ नास्ये विधीयते साऽय हस्त इलयभिधीयते ॥ 

कुम्भः स पुनखिविधो ज्ञेयः सन्धिमो ठ्याजिमस्तथा। 
हरिमष्ता वेष्टिमश्चेति यत्की लवस्तुचमादिभिः कृतः ॥ 

निपतेतां समुप्य यत्रा्वी संहते मुवि । ०००५५ क ^~ करत यर व्याजं षूपं ठ्याजिम उच्यते । णीव तदा चारी विज्ञेया - ९ दरिमीनं वदा भारी विहेषा रिगु ॥ ५। वेष्टयते जतुसिक्था्यदरपं वेष्टिमो मतः ॥ 
| । वेमभूपालः 

हरितालः का 
हरितालो देवमयः तं चिन! स्यान्मसी बरधा। न नि चतुर्रत्यश्रमिश्रखण्डतक्चवतुर्विषः | 
न हस्तोऽसौ यत्न खण्डानि दैकारादीनि षोडज्ञ। 
० क । यद्वाऽ्टी बाऽथ चस्वारि टे वा खण्डे यथाविधि ॥ 

| | कुर्मः 

सर्वपापहरः साक्षात् हरिता नमोऽस्तु ते । णम् 
तस्मास्रयच्छ मे सिद्धिं सर्वदेवमय प्रभो॥ र ° । 
ततः स्निग्धे शिलापट्टे हरितीरं च वर्णयेत् वि य : कियत 
विदो षितां मृदं कृत्वा कराभ्यां मदेयेन्मुखम्॥। + सङ्गीतमारायणे 
समाश्टेषा यथा वक्ते समस्ति मृत्तिका भवेत्। 
नवनीतेन किप्त्वाऽथ धूपं सर्वरसेदितम् । क । 
कवा वक्ते रिपेत्तत्र हरिताटं ततः समम् ॥ निष्पत) निरपेक्ायां करस्याभिनयो दि यः । 

` सङ्गीतनारायणे क्रियाविशेषः क्रियते तद्धस्तकरणं मतम् ॥ 
हम्मीर 

हर्षपुरी भाषा 
घडूजाशम्रहणन्यासा तारपव्छमभूषिता । 
मन््रमभ्यमभूविष्ठा यैवतेन विना छता ॥ योगप्रदाखिङ्गनाख्यौ करौ द्विरिलरस्तथा। 

भाषां हर्षपुरी नाम हषादौ विनियोजिता, त भ व कर | 
आचष्ट या्टिकस्त्वेनां पुणां माखवकैशिके ॥ कः त इद री विदा मते । | व भष्टचत्वारिंशदेते भवन्यभिनये कसः ॥ 

कुम्भः 

हसितः 
नीनीनी । नीनीनीनी । धाधाधाधाधाधा । पापापापापा। 

आआमामामा गागागारी रीस । इति हसितः 

उपधानः सिंहमुखः कदम्बश्च निकुद्वकः | 
असंयुतेषु चत्वारो भवन्यन्ये च हस्तकाः ॥ 

विप्रासः 



इस्तकानामरीतित्वम् ९८ ® 

हस्तकानामशीतित्वम् 
सम्प्रदायाशक्तिबराह्लोकाशात्र विरोषघीः। 
ऋमादशीतिरेवे स्युः सवं सम्भूय हस्तकाः ॥ 

इस्तप्राणाः 

प्रसारितं कुश्चितं ख रेचितं चोचितं तथा । 
अपवेष्टितकं चापि प्रेरितेद्रेष्टिते तथा ॥ 

व्यावृत्तपरिषृत्ते च सह्केतस्तदनन्तरम् । 
चिहं पदार्थटीकेति प्राणा इदन्न हस्तगाः ॥ 

भरतकहपलता 

हस्तपाटः 
हस्तपाटत्वमप्येषां हस्तेनोश्नमतो मतम् । 
त एव तरपाटाः स्युस्तलसंयोगसंभवाः ॥ 

तानुतपरक्ष्य यथा ब्त चत्वारो नन्दिनोदिताः ! 
सयुरे कर्विंश्चतिहैस्तपाटा वाद्यसमाश्रयात् ॥ 

षोडशान्ये हुडक्ायां प्रायिक्स्वे यवधिताः। 
हस्तपाटा भपाटाख्या धष्टौ विषमसंश्िनः ॥ 

| कुम्भः 

हस्तपाटभेदाः 
तुलः खरुकश्थेव पाण्यन्तरनिक्टरकः । 
दण्डषटस्तः पिण्डषस्तो युगहस्तोऽैदस्तक ॥ 
स्ूलदस्तोऽधा धैपाणिः पाश्चपाण्य्पाणिकौ । 
कर्तरीसमकर्तर्यो तथा विषमकर्तसी ॥ 

समपाणिश्च विषमपाणिः स्यातस्पाणिहस्तकः। 
नागबन्धावघटकै स्वरितकश्च समग्रः । 
इत्ये कविंदातिहैहतपाटाः स्युभुरजादिषु । 
हरप्रहारः प्रथमः प्रहासे बङधितस्वथा | 
गुरगुम्फितसंन्ञश्चाधे सश्जखिसथ्छकः । 
िषमःभ्यस्त इलयष्टौ .......... ,... ॥ 

हैस्तप्रचारः 

अत्पो हस्तप्रचारः स्यासख्रयक्षे भूरि सासि । 
परोक्-भचुरः स स्यान्मभ्यमे मभ्यमो मतः ।! 
कायाः सुव्यक्छलक्ष्माणः पात्रैर्म मध्यमैः। 
स सौष्ठवा सुनीचेस्तु पाणयस्तद्धिटक्षणाः ।! 

४ हम्मीर: 

हस्तरुक्षणम् 

दस्तप्राणाः 

प्रसारणं ुख्छितं च -रे चितं चापि पुखितम् । 
भपवेष्टितकं चापि प्रेरितेटष्िते भपि ॥ 
व्यादृत्तपरिवृत्तश्च सदङ्धेतस्तद्नन्तरम् । 
विहं पदार्थटीकेति प्राणा द्वादश्च हस्तजाः ॥ 

“गज्ञारशोखरः ` 

हस्तप्राणविधिः 
मणिबन्धामिधायां तो करौ सम्यक्प्रसारितौ । 
रेचितास्यमिति ख्यातो सर्वहस्तेष्वयं बिधिः ॥ 

*रङ्जारशेखरः 

हस्तमेदाः 
उत्तानः पाश्रगश्ेव तथाऽपोमुख एव च । 
हस्तग्रचारख्िविधो भरतेन प्रकीर्तिताः ॥ केचित्त 
उत्तानोधःखछखः पाश्चेतलो हस्तोऽग्रतस्तछः । 
स्वयंमुखतलश्चो््वमुखोऽघोवदनप्तथा ॥ 

पराड्प्रखः सम्मुखश्च हस्तोऽन्यपाश्तो मुखः । 
उर््वमीऽघोगतः पाश्चैगतो हस्तस्तियेगतः । 
सम्मुखगत इयाहुः हस्तान् पश्चदशापरे ॥ 

सङ्गीतनारायणे 

हस्तरेचकटक्षणम् 
हस्तयो भ्रेमण तृण सम तद्धस्तपक्षयोः । 
पयायाः क्रियते यल स भवेद् हस्तरे चकः ।, 

मोक्षदेषः 

हस्तलक्षणम् 

प्रोक्तं हस्तद्वय कैश्चिदसयुक्तो निषठुच्चकः । 
युक्तो द्विशिखरे सृ्यष्टस्तकौ वरदाभयेः ॥ 
भअनामापाशेसटमप्रा चतुरस्य कनीयसी । 
यस्मि्निषठुग्चको बेदभाषणे स्वल्पद्शने ॥ 

समं शिखरयोर्योगात् भवेद्विरिखराभिधः। 
शाप्रार्थमङ्गलीस्फोटे भामिनी कोपकर्मणि ॥ 
भस्य विश्ेषणादिषटो नास्तीदयभिनयो बुधैः 
परा्धखवरो भिन्नैः पताकी कटिपाशवैनौ । 
भतः स्वरुतगो स्यातां कमेण वरदाभवेत् ॥ 

अयनः 



हसरक्षणवि्तारः 

हस्तरक्षणविस्तारः 
स्थानादिन्यासमेदेन सभवन्तोऽप्यतेकधा । 
कियन्तोऽपि मया प्रोक्ता करा विस्तरमीषणा ॥ 

दृष्टभ्सुखराग यरुषङ्खेरपि पोषिताः। 

व्यक्ताङ्गेश्च करा योज्या रसभावप्रकाररकाः ॥ 
अभिनेयेषृत्तमेषु फारस्था मध्यमेषु च । 
उत्तमे निकटस्थाः स्युः मध्यस्थाः मध्यमेषु च ॥ 
मध्यमे सार्िविके प्रोक्तो मध्यमोह्यल्पसास्विके । 
भचुरः सबुधेरेवं प्रचारस्तरिवि धस्स्मृतः ॥ 

नियोऽयास्तृत्तमैः पत्रैः परयङ्गादयपहदिताः । 
ससो्ठवाः सुलक्ष्माणः करासर्म्यतैः पुनः १ ॥ 
सुग्यक्तलक्ष्म गाः कार्यं सैष्ठवाधिष्ठितास्तथा। 
नीचेसतेरते प्रयोक्तव्याः ोकवृत्तसमाश्रयाः ॥ 
मूर्छिते तन्द्रिते भीते व्याछुले च जुगुप्सिते । 
ग्छाने जरार्दिते सुपे रिते शोदःपीडिते ॥ 

शीतातं व्याधिते मत्ते बिषण्णोन्मत्तयोरपि। 
चिन्तान्विते प्रमत्तेऽपि निश्चेष्ट तापसेऽपि च।॥ 
न कराभिनयः काये इत्युक्तं पूर्वसूरिभिः। 
ये करास्त्वन्तरं भावे सूचयन्तीह् ते मताः। 
मू्धितादिष्वपि प्रायः कराः कर्कैटकादयः॥ 

हस्तसंख्या 
सर्वेऽपि मिकिता हस्ताखिषश्टिः सूरिभिर्मवाः। 

हस्ता--नक्षल्रहस्तः 
हरता रिक्षेः पताका स्यादुष्पै चलितरूपकः। 

९८१ 

सशोकः 

ङम्भः 

'खाररोखरः 

हारदामविलासकम् 
भुजावेसांतरं गत्वा युगपत्पा्यो्योः । 
एते ता यत्न तत्प्रोक्तं शारदामधिरासक्म् ॥ 

हावलक्षणम् 
भाव एव प्रहृष्टः सन् श्ङ्गाररससूचकः । 
नानाबस्थान्तरकृतो शाक इत्यमिधीयते ॥ 

वेमभूपालः 

हाध्ये प्रयोक्तन्ानि पी 

हावभावादिलक्षणम् 
भावात्समुत्थितो हावो हावाद्धेडा समुत्थिता । 
शधङ्गारपरीदिमा हेखा कार्या वने हि यः १॥ 

हासः 

बारकादिवचोवेषवेषम्ये जनिता हि या । 
चेतसो विरतिः स्वल्पा स शासः कथितः खलु ॥ 

हास्यः 

दीधेत्वरहितो श्स्यः। 

हास्यभेदाः 
स्मितं च हसितं चेव विष्टसितं साष्टसितम । 
मवेत्प्रहसितं चापि तथाऽतिष्टसितं मवेत् 
षड्भावसंश्रितं हास्यमेवं षडिघमुच्यते ॥ 

हास्यरसः 
हास्यं नाम रसः रिवप्रियतमो हासाविधावग्रतो 

हषांदप्यनुभावतः सुखमयः सम्पद्यते परश्चधां । 
ख्ीनी चप्रकृतिर्निगूढ विषयः सप्रामकाणां भियः 

शङ्गारानुगतः-सखयं निगदितो देवेन कामद्विषा ॥ 
जमः 

हास्ये प्रयोक्तव्यानि पात्राणि 
स्रीनी चबामूखांदि विषयो हास्य इष्यते। 
प्रहासश्चातिहासश्च धीराणां तैव दश्यते ॥ 

स्मितं विक्टसितं चेषा प्रबङेष्वपि हेतुषु! 
विपयासेन वैषम्य नाटकादौ बिरोषतः ॥ 

स्मिते च हसितं चापि विदष्टानां प्रकीर्तिताम्। ` 
मध्यमानां विहासश्चावष्टासभ्चैव दश्यते ॥ 

ग्रहासोऽप्यतिष्ासश्च मन्दानामिह जायते| 
विरुदेश्येष्टिनेस्तेरतेर्वि कृते रुपभूषणेः ॥ 

विकृतेरेव वचनरन्यैहास्यरसोदयः। 
शङ्काऽसूयाऽवदहित्थ च निद्रा चपलता मतिः ॥ 
ग्छानिकामश्च खजा च हास्यभावा भवन्यमी | 
स्थायी भावोऽस्य हासश्च कथितो भरतादिभिः ॥ 
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अङ्गनेपथ्य वाक्येन न्निधेव परिकीवितः | 

प्रसिद्ध आश्नरयश्चास्य चेटचेटीविटादयः ! 
जगरः 

हिन्दोलकरक्षणम् 
हिन्दोककस्य छावादी वह्तातसमुद्धवा ?। 
बड जांहार्षभहीना स्यात् शङ्गारे मन्द्रधेवता ॥ 

मोक्षदेषः 

हूडका 
अथोच्यते हडक्षाया लक्ष्मोदेद कमागतम् । 
बितस्तिदितयं दैर्ध्ये वितःस्तद्धितये पुनः ॥ 

 षलुर्भिरङ्गल्युक्तेः परिधावक्गलोन्मित। | 
पिण्डे सप्ताङ्गले वक्ते मण्डल्ये वक्तयोः पुनः ॥ 

एकादशाङ्गले बही संभवे स्थोस्पतः पुनः । 
सपादे ङ्गक स्यातां मुदरी कृतबन्धने \ 

स बक्ते चैतयोः काय रन्धषट्कं तथाऽग्रतः। 
. बध्ररञ्जुनिवेश्ाथ विदधीतागेलात्रयम् ॥ 

पश्चाद्रागेऽगेचादन्ढमन्तरे कठशान्वितम् । 
ततो निधीयते मध्ये वध्रञ्ञ्वन्तरे तथा॥ 

धङ्गलन्रय वि स्तीणी मनोज्ञाधरपटटिका । 
्वा्िराततुप्रथितरञञ्वां कक्षाद्रयं चदम् ॥ 
बध्वा निवेदयते तदु्ञ्विगुणा स्कन्धपदिका । 
तत्रोत्पेक्षणसंस्था च छुयार्पादाङ्घलोन्मितम् | 

रन्ध तस्याश्चतुधांदो नादनि रँक्तिहेतवे । 
` हुड्कषेषा स्मृता अस्यां देवता सप्तमातरः ॥ 

निधायस्कन्धदेषे च वादकः स्कन्धपष्टिकाम् । 
धृटवा वामेन हस्तेन रम्यामुदरपद्धिकाम् ॥ 

हुड्क्षा वादनं छुयोत् मञ्जादक्षिणपाणिना । 
देकारवजितास्तव्च मञ्जाकारसमन्वितान् ॥ 

कुवीत उयापकान् वणान् कादिकान् पाटको विषुः । 
लोके स्कन्धावजमिमासावजं च प्रचक्षिरे।॥ 
ही डुक्षिकस्यानुगताः श्रेष्टा मादंलिका स्मृताः| 
खदिरानौकषटेद्धतो मितास्यो मध्येमो महान् ॥ 

लिवितस्तिभेवेदीष्यां ष्टयङ्गटयुविस्वेतः। 
पतङ्ग भवेत्तस्य मुख सन्यापसन्यकम् ॥ 
तुर्विंशाङ्गठं लोहं दक्षिणं बल्य भवेत्। 
वामास्यवल्यं वल्स्यो कछ्ुयाक्िि चित्ततोऽधिकम् ॥ 

चतुरङ्गलमुत्सृज्य वामास्ये लेहपल्िकाम् । 
शङ्ुख्रयविस्तारां टढाकम्पे विवेष्टयेत् ॥ 

कटञ्चाश्च मवेत्सप्न रीतिकोरि विनिर्मिताः १। 
परितः कीलितास्तेषां चतुरन्नकमन्तरम् ॥ 

रन्ध्राणि तेन मानेन कु्यातसग्यास्य चर्मणि । 
आवेष्ट्य कलशचांस्तांश्च वर्य डोहनिर्मितम् ॥ 
शाकृष्य सुदटटां कूयात्सप्ररन्धनि बन्धनैः । 
बाण्मासिकस्य बरत्सस्य मृतस्यादाय परिक्रम् ॥ 

शङ्गुस्य बह्टीवछ्ये तया सुखक्ष्मभूतया । 
होड्क्का हस्तपाटा चिलपाटाविपाटकौ ॥ 

हृड्क्षा एव सं मण्डिढक्षाभेरीसयुद्धवा । 
कंसारघवेराकम्रामार्गलीसंभवास्तथा | 

क्रमाग्ष्टादज्ञपदेष्वेते पाटा प्रतिष्ठिताः| 

दरादश्चादिपदेष्वस्ति विशेषः सोऽभिधीयते ॥ 

ट क्षाकुडुक्षकरटा प्रोद्धवा दद् रऽधिकाः। 
व्रयोदशे सेट्ुकाजानिरसानोत्थाश्चतुदंशे ॥ 

घण्टोद्भवाः पश्चददो पदे सप्रदशरोऽपि च। 
क्रिरिकिटरभवा अष्ठादरो पाटा अमी खिताः॥ 

वीरदण्डथां बनिभवा अधिकाः संप्रकीर्तिताः ?। 
रागाणां षाडवाद्या च मामसंभवतापि च ॥ 

ण्यां वाग्गेयकारेण ताररागार्णवः स च। 
प्रबन्धः प्रथिवीभतां मुरारिग्रीतये कृतः ॥ 

हुडकादस्तपाटाः 
उषोः पाण्यन्तरश्च निर्घोषः खण्डकत्तेरी । 
दण्डहस्तः समनलो विंदुरमृहस्तकः ॥ 

रेचको भ्रमरो विद्यद्विछासश्चाधैकतैरी । 
अछप्मको रेफसप्तपाणिस्तु परिग्यस्तक्रः ॥ 

हति षोडडपाटाः स्थुः सर्व बाद्योपयोगिनः। 

प्रायेणैतान् प्रधुञ्लन्ते हुड्क्षायां युनीश्वराः। 
अथोदरष्रण तेषां वक्ष्ये छक्ष्यपुरःसम्म् ॥ 

कुम्भः 

हुरमयी 
अखाते परिवद्यांग पादं प्ष्ठगत्त यथा| 
अरातांघो प्रष्ठगते रीघ्रमन्याचिरङ्कने । 
छङ्गयेदङ्किण्यन्येन प्रोक्ता हुरमयी नटे: ॥ 

हृदयङ्गमः 
ताभ्यः कियत्यो व्रक्ष्यन्ते कामसञ्ञी विकास्तु याः । 
पताकं हृदये न्यस्य करे न्यासोऽपसारिते ॥ 
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तदेवाङ्गं बदिः क्षिप्त्वा भरमणाद्धदयङ्गमाः । 

भ्रमि यल स्पृतोऽभ्यासस्तद्रसुखिपुरःसरम् ॥ 
कुम्भः 

हेतवः पश्च 
अत उध्वं प्रवक्ष्यामि विकल्पान् पच्चहेतुकान् । 
जातिः स्थानं प्रकारश्च प्रमाण नाम चैव च॥ 

श्यो ध्रवाणां गानज्र्विकस्पः पत्वहेतुकः । 
वृत्ताक्षरप्रमाणं हि जातिरियमिसंज्िता॥ 

समाधेविषमाभिश्च प्रकारः परिकीर्तितः| 
षटूकलाश्टकङे चैव प्रमाणे द्वि विषे स्मृते ।। 

यथा गोतक्ुखाचरिचैणां नामामिधीयते । 
एवे नामाश्रयोपेतं ध्रुबाणामपि चेष्यते ॥ 

नाग्क्षाञ्न 

हेमन्तकाराभिनयः 
सङ्ोचनाश्च गात्राणाममिटाषाश्च पावके । 
हिमन्तसमयो नाट्यचतुरेरमिनीयते ॥ 

वेमभूपारः 

हेख-साच्चिकिभावः 
प्रीदेच्छयाऽतिरूढानां नारीणां सुरतोत्सः, 

 मधुषिस्तारमारम्ब्य देखा सा परिकीर्तिते, ॥ 
दभ्र: 

हेलारकषणम् 
सम्रीवा रेचको नेबभ्रविकारोपतरहितम्। 

श्ङ्गारनिभेरो हाच एव हेलेत्युद्ा्रता ॥ 
वेमभूपालः 

होडकिंर्वाद्यानि 
 वष्िश्च वद्धिपाटश्च घत्ताभ. , गडप्पणी । 

भनुश्रबणिका हस्तो - .<थ त्रिगुणा ततः ॥ 

पद्हस्तः पद्छपाणिवायय स्यात्पद्वकतेरी । 
ततश्चन्द्रकरमेतान्याहुराधासख्जयोदश्च । 
प्रायेणतानि दशयन्ते हुडकायां परेष्वपि ॥ 

ईसकः-- भ्रुवः 

दयादश्ाक्षरपादोऽन्यो भगिकफङभाक्छप्रभोः । 
हैसके च रसे वीरे गीयदे शे खराहये । 
टधुगुंरुख्धुयेन्न स तारो हंसक: स्मृतः ॥ 

गान्धर्वैवेहे 

हसकलासः 

हस्ती विधाय हसास्यौ यश्च हंसीव नर्वकी । 
अतिरम्याधिविन्यासेनानागतिमनेो्रम् ॥ 

यदा नटयति हंसाय: कखासस्सतदोवितः । 
नर्तकी दक्षिणे पाश्वे विधाय मकरं करम् ॥ 

हंसपक्षः 

खीणां विश्रमभेदेषु स्थापनीयः स्तनान्तरे । 
निर्वेदादिषु भवेषु ्ङ्गारादिरसेष्चपि । 
रोमाश्चाद्यतुमावेषु प्रयोष्योऽ्यं यथोचितम् ॥ 

पिप्रवाद्चः 

हसपुतम् 
चायां तदाख्यया ज्ञेय करण देसकषुतम् । 
करौ सामान्यतः प्रोक्तौ वश्चःपादानुगाविहं । 
चाया एव द्िराणृच्या भटूतण्डूरिदं जगी ॥ 

चृसरन्राषरी 

हसावतीरक्षणम् 
रागो वसन्तनामा स्याध्स्यां ताखो हितीयः । 
वृत्तिरारभदी रीति्टी रौद्ररसः पुनः ॥ 
वर्णो रक्तश्च देवी तु चामुण्डा क्षत्तज करम् । 
सपरासा्विल्तयन्यासः प्रोक्ता दसावती तु सा ॥ 

विभावदयुगणाः पञ्च समीरणगणोऽग्रतः, 
शटा रक्षणयुतामुवाच छुटदोखरः ॥ 

5। ऽ 51551551 5515॥5 
सोमराअदेषः 

हसावत्यां कामगणाः 
दौ मध्ये तथा प्रन्तेऽनुग्रासेः संयुतो भवेत् । 
हैसावती कामरेखा कणरः परिगीयते । 
साम्म्नः पञथ्िमदक्तेच्छा गायत्री ब्रह्मविन्नपैः ॥ 

स देवता बैशयजातिः प्रयेकं करणव्ये । 
भथमध्यभवाः प्रासाः चत्वारो मन्मथा गणाः ॥ 

हंसी- गतिः 

हेसस्ये व गतिर्मन्दा मन्दख्यावर्तनान्तरा । 
य कौञ्चलाहसलीलखागतिः सा प्रोच्यते नरैः ॥ 

सन्रीतसमुक्ताषटी रेवेन्दहता 
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